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LEI COMPLEMENTAR Nº 67/2022, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 

 

 

“ORGANIZA E REESTRUTURA O PLANO DE 

CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, ESTADO DE 

SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

A Câmara Municipal de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina, aprovou e Eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º A presente lei organiza e reestrutura os cargos públicos do Poder Executivo Municipal 

de Grão-Pará/SC, fixa seu número, vencimentos, carga horária, disciplina as normas de 

progressões funcionais e as relações de trabalho do servidor público municipal. 

 

§ 1° A presente Lei organiza os cargos públicos da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município de Grão-Pará/SC, em carreiras funcionais, tendo como 

fundamentos: a valorização da função pública, a profissionalização e o aperfeiçoamento do 

servidor, bem como a melhoria dos níveis de eficiência do serviço público municipal. 

 

§ 2° Esta Lei não abrange os cargos e servidores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Magistério Público de Grão-Pará/SC, todavia mantém o que preconiza o 

Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-Pará. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei adotam-se as definições abaixo, como também aquelas 

constantes no Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-Pará em vigência: 

I - CARGO: é o lugar na organização do serviço público, correspondente a um 

conjunto de atribuições de responsabilidade do servidor para a realização em tempo parcial ou 

integral, com denominação própria, criado por Lei, em número certo e remunerado pelos 

cofres públicos. 
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II - CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO: é o cargo provido através de nomeação 

decorrente de aprovação em Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos, cujo 

ocupante adquire estabilidade nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 

III - CARREIRA: é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho, dispostas 

hierarquicamente conforme o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e nível de 

responsabilidade, constituindo a linha natural de ascensão funcional do servidor, observadas a 

escolaridade, qualificação profissional, e os demais requisitos exigidos. 

IV - NÍVEL: divisão na carreira segundo a habilitação ou titulação. 

V - HABILITAÇÃO OU TITULAÇÃO: a formação em nível fundamental, em nível 

médio, em nível técnico, em graduação, em especialização lato sensu (pós-graduação) e 

stricto sensu (mestrado). 

VI - INTERSTÍCIO: o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o 

servidor se habilite à progressão funcional horizontal dentro da carreira. 

 

Art. 3º Os cargos efetivos, quanto à sua natureza, serão criados com nomenclatura de acordo 

com a identidade e atribuições dos cargos, sendo agrupados conforme os Anexos I e IV da 

presente Lei, em decorrência do seguinte escalonamento por nível de instrução para o seu 

provimento: 

I - Cargo de Nível Fundamental Incompleto - é aquele para cujo provimento é 

exigida escolaridade de ensino fundamental incompleto. 

II - Cargo de Nível Fundamental - é aquele para cujo provimento é exigida 

escolaridade de ensino fundamental. 

III - Cargo de Nível Médio - é aquele para cujo provimento é exigida habilitação em 

curso legalmente classificado como de ensino médio. 

IV - Cargo de Nível Técnico - é aquele para cujo provimento é exigida habilitação 

profissional em curso legalmente classificado como Técnico. 

V - Cargo de Nível Superior - é aquele para cujo provimento é exigida habilitação 

profissional em curso legalmente classificado como de graduação em ensino superior. 

 

Art. 4º A definição das atribuições dos cargos, respectivas condições de provimento, a 

habilitação e o grau de escolaridade e de conhecimentos exigidos para o desempenho de 

atividade do cargo estão descritos no Anexo I. 
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Art. 5º O sistema de classificação de cargos é o constante do Anexo IV que define os cargos 

de cada um dos Grupos Ocupacionais, a carga horária e o número de vagas criadas, ocupadas 

existentes. 

 

Art. 6º O vencimento base e as progressões verticais por titulação permitidas para cada cargo 

estão contidas no Anexo II e III que trata a presente Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Art. 7º Os princípios e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

dos Servidores Públicos do Município de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina, são: 

I - universalidade - integram o Plano todos os servidores municipais estatutários que 

participam do processo de trabalho desenvolvido pelo órgão Administrativo da Prefeitura 

Municipal de Grão-Pará/SC; 

II - equidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes 

dos cargos iguais ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e 

deveres; 

III - participação na gestão - para a implantação ou adequação deste Plano às 

necessidades do Município, deverá ser observado o princípio da participação bilateral, entre 

os servidores públicos e a Administração Municipal; 

IV - concurso público - é a única forma de ingressar na carreira pública, resguardando os 

servidores estáveis, segundo a Constituição Federal; 

V - publicidade e transparência - os fatos e atos administrativos referentes a este Plano 

de Cargos serão públicos, garantindo total e permanente transparência, resguardados os 

direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados; 

VI - isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os 

trabalhadores com funções iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, 

observando-se a igualdade de direitos, obrigações e deveres. 

 

CAPÍTULO III 

QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO 
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Art. 8° Os cargos de provimento efetivo discriminados na Tabela de Cargos Efetivos 

Existentes - Anexo IV, classificam-se de acordo com o grau de escolaridade, cujos Grupos 

Ocupacionais são escalonados em quatro grupos, a saber: 

a) grupo I – Atividades de Nível Superior - ANS: constituído pela categoria 

funcional com escolaridade mínima de curso superior completo. 

b) grupo II – Atividades Técnicas de Nível Médio – ATM: constituído pela categoria 

funcional com escolaridade mínima de ensino médio e formação na área técnica específica. 

c) grupo III – Atividades Auxiliares de Nível Médio – AAM: constituído pela 

categoria funcional com escolaridade mínima de Ensino Médio completo. 

d) grupo IV – Transporte e Serviços Gerais - TSG: constituído pela categoria 

funcional com escolaridade mínima de ensino fundamental completo ou incompleto, 

complementada por profissionais com cursos específicos: 

Art. 9º Sem prejuízo do desempenho das atividades e atribuições de cada cargo, ficam 

reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, 5% cinco por cento das vagas oferecidas 

para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme a legislação Federal. 

Art. 10. Os cargos criados por esta Lei serão preenchidos gradativamente: 

I - pelo enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo, através 

de Decreto do Poder Executivo Municipal; 

II - pela nomeação consequente à aprovação em Concurso Público de provas ou de 

provas e títulos para os que vierem a ser admitidos para o exercício de cargos de provimento 

efetivo. 

 

Art. 11. A nomeação para o cargo de provimento efetivo consequente à aprovação em 

Concurso Público será efetuada sempre no “Vencimento Base” de cada cargo. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA REMUNERATÓRIO 

 

Art. 12. O sistema remuneratório dos servidores públicos municipais somente poderá ser 

fixado ou alterado através de lei específica, constituindo-se de: 
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I - vencimento Base: a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público, 

correspondente ao padrão fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo fixado pelo 

Governo Federal; 

II - remuneração:  a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo 

correspondente ao padrão do vencimento base e mais as vantagens acessórias estabelecidas 

em Lei. 

 

Art. 13. Os acréscimos pecuniários a que tem direito o servidor, serão calculados sobre o 

vencimento base e serão a ele somados, constituindo a sua remuneração.  

 

Parágrafo único. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal. 

 

Art. 14. O vencimento base para o servidor que ingressar no cargo de provimento efetivo é o 

valor estabelecido no Anexo III – Tabela de Vencimentos Base, para cada cargo definido 

nesta Lei. 

 

Art. 15. Os servidores efetivos nomeados para exercer função gratificada, perceberão a 

gratificação cumulativamente com o vencimento do seu cargo efetivo. 

 

Parágrafo único. Os valores ou percentuais de cada função gratificada ou cargo em comissão 

estão especificados na lei que define a estrutura administrativa do município.     

 

Art. 16. Os servidores públicos quando nomeados para cargo em comissão receberão apenas 

os subsídios deste, podendo, entretanto, optar pela remuneração de seu cargo efetivo, 

declarado expressamente. 

 

Art. 17. Aplicam-se à remuneração dos servidores, as disposições sobre o assunto no 

TÍTULO III – DOS DIREITOS E VANTAGENS, no Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Grão- Pará/SC e aos subsídios dos Agentes Políticos, as disposições na lei que 

define a Estrutura Administrativa do Município de Grão-Pará/SC.    
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CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO SERVIDOR 

 

Art. 18. A elaboração do presente plano de desenvolvimento na carreira deverá ser 

consubstanciada, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais leis orçamentárias 

e de planejamento municipal. 

 

Art. 19. O desenvolvimento na carreira do servidor se dará através de mecanismos de 

progressão funcional horizontal (triênio) e vertical (titulação), a partir da aprovação no estágio 

probatório no cargo efetivo, levando-se em consideração a avaliação de desempenho e a 

qualificação profissional. 

 

Art. 20. Para cada cargo efetivo de carreira poderá haver de um a 05 (cinco) níveis, com 

atribuições determinadas, conforme o grau de complexidade exigido e titulação mínima para 

cada um dos cargos e níveis. 

 

Art. 21. O servidor avançará na carreira através de: 

I - progressão funcional horizontal (Triênio), de acordo com a Seção I deste Capítulo.  

II - progressão funcional vertical por titulação, de acordo com a Seção II deste Capítulo. 

 

Seção I 

Da Progressão Funcional Horizontal (Triênio) 

 

Art. 22. A progressão funcional horizontal (triênio) somente se dará mediante aprovação na 

avaliação periódica de desempenho, realizada a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, com 

acréscimo de 5,00% (cinco por cento), calculado sobre o vencimento base, da Tabela de 

Vencimentos Base - Anexo III. 

 

§ 1º A progressão funcional horizontal (triênio) será concedida no mês de agosto. 

 

§ 2º A soma das progressões funcional horizontal (triênio) e vertical (titulação) ficam 

limitadas a 50% (cinquenta por cento) do vencimento base do cargo do servidor.  

 

§ 3º Ao ingressar na carreira, o servidor será posicionado na Tabela de Vencimentos Base - 
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Anexo III, no cargo de concurso, no vencimento base, permanecendo nesta posição por 03 

(três) anos, enquanto estiver cumprindo o estágio probatório, e avançará para a primeira 

progressão horizontal (triênio), com acréscimo de 5,00% (cinco por cento), após a aprovação 

no estágio probatório, mediante avaliação de desempenho. 

 

§ 4º Após a efetivação, o servidor contemplado com a progressão funcional horizontal 

(triênio) receberá o acréscimo previsto no “caput”, calculado sobre o vencimento base, e terá 

reiniciada a contagem de tempo de efetivo exercício para efeito de nova progressão funcional 

horizontal (triênio). 

 

§ 5º A progressão funcional horizontal (triênio) implica somente em aumento da 

remuneração, sem incorporação ao vencimento base e sem qualquer alteração nas atribuições 

e responsabilidades do servidor no cargo que ocupa. 

 

Art. 23. Não terá direito à progressão funcional horizontal (triênio) o servidor que, da 

contagem da última progressão funcional horizontal obtida, apresentar quaisquer uma das 

seguintes situações:     

I - estiver em estágio probatório;  

II - estiver em gozo da licença para tratar de assuntos particulares; 

III - estiver afastado por motivo de saúde e acompanhamento de pessoa da família por um 

período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou alternados; 

IV - tiver sofrido qualquer penalização prevista no Estatuto do Servidor, em Processo 

Administrativo Disciplinar - PAD; 

V - possuir mais de 03 (três) faltas injustificadas no período, consecutivas ou alternadas; 

VI - possuir mais de 30(trinta) dias de falta justificadas no período, consecutivas ou 

alternadas, exceto se justificados para tratamento de saúde do próprio servidor. 

VII - que não obtiver a aprovação na avaliação periódica de desempenho. 

 

Seção II 

Da Progressão Funcional Vertical Por Titulação 

 

Art. 24. Progressão funcional vertical por titulação é a passagem do servidor público estável, 

em efetivo exercício, de um nível para nível salarial superior, dentro da mesma carreira, 

mediante formação por escolaridade, a partir da aprovação desta Lei.  



 

 

 

10 
 

 

 

 

Parágrafo único. Os níveis de progressão para cada cargo estão descritos na Tabela de 

Progressão Funcional Vertical por Titulação - Anexo II. 

 

Art. 25. A progressão funcional vertical por titulação ocorrerá mediante a comprovação da 

formação por escolaridade de acordo com os seguintes níveis: 

a) Nível NF: certificado/histórico escolar do Ensino Fundamental; 

b) Nível NM: certificado de conclusão do Ensino Médio; 

c) Nível NS: certificado de conclusão do Ensino Superior;  

d) Nível NP: certificado de conclusão de Curso de Especialização lato sensu (Pós-

Graduação) obtida na forma legal, de acordo com o sistema universitário, ou certificado de 

Residência Médica; 

e) Nível NMs: certificado de conclusão de Curso de Especialização stricto sensu 

(Mestrado); 

 

§ 1º Para a progressão funcional vertical por titulação, serão aceitos Cursos de Especialização 

lato sensu com carga horária superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, devendo ser 

realizados em instituições oficiais e autorizadas pelo Ministério da Educação. 

 

§ 2º Será admitida apenas 01 (uma) titulação por nível (mesmo tipo de formação), para fins de 

progressão funcional vertical por titulação, e 02 (duas) progressões na carreira, sendo de 

3,00% (três por cento) cada progressão, calculada sobre o vencimento base do cargo, não 

incorporado a ele. 

 

§ 3º Após a efetivação do servidor, a progressão funcional vertical por titulação só poderá 

ocorrer a cada 03 (três anos). 

 

§ 4º Os cursos de especialização deverão ser em áreas correlatas ao serviço público ou ao 

cargo exercido, e somente será concedida a progressão funcional vertical após parecer 

favorável da Procuradoria ou Assessoria Jurídica do Município.  

 

§ 5º A progressão funcional vertical por titulação somente será admitida no nível superior 

àquela que o servidor ingressou no concurso. 
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§ 6º Não serão considerados para progressão funcional vertical por titulação os certificados e 

titulações utilizados para classificação no concurso público, bem como titulações existentes 

em momento anterior ao ingresso no cargo. 

 

§ 7º Serão considerados para progressão funcional vertical por titulação os certificados e 

titulações que possibilitem a progressão para nível imediatamente superior ao que o servidor 

se encontra, não sendo possível progredir para níveis acima dos previstos no Anexo II para 

cada cargo. 

 

Art. 26. A progressão funcional vertical por titulação referida no artigo anterior será efetivada 

após o requerimento e apresentação do certificado de comprovação da habilitação para a nível 

correspondente à formação. 

 

Parágrafo único. A progressão funcional vertical por titulação deverá ser requerida até o dia 

31 de julho e sua concessão deverá ocorrer no mês de agosto, com a publicação do ato 

administrativo de concessão, subindo assim, um nível no seu cargo. 

 

Art. 27. Não haverá progressão funcional vertical por titulação antes de transcorrido o 

período de 03 (três) anos após o ingresso e aprovação no estágio probatório, mediante 

avaliação de desempenho. 

 

Art. 28. Para obter o direito ao avanço pela progressão funcional vertical por titulação, 

somente serão considerados certificados de cursos concluídos após a nomeação do servidor, e 

que tenham sido ministrados por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

 

Parágrafo único. Serão admitidas ao servidor apenas 02 (duas) progressões funcionais 

verticais por titulação durante toda a carreira do servidor. 

 

Art. 29. Será declarada sem efeito a progressão funcional vertical por titulação indevida, 

ficando o servidor obrigado a restituir ao Município os valores recebidos indevidamente.  
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Seção III 

Avaliação Periódica de Desempenho do Servidor Estável 
 

Art. 30. A avaliação periódica de desempenho do servidor constituirá em um procedimento 

sistemático e contínuo, a cada 3 (três) anos de acompanhamento de cada servidor público 

estável. 

 

§ 1º A Avaliação Periódica de Desempenho do Servidor Estável observará as disposições nos 

artigos 42 a 49 do Estatuto do Servidor, bem como regulamentos definidos por Decreto 

Municipal.  

 

§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá implantar a avaliação eletrônica de desempenho e 

disponibilizá-la aos servidores na página eletrônica do Município de Grão-Pará, mediante 

regulamentação. 

 

§ 3º Os critérios de julgamento a que se refere o caput poderão ser adaptados de acordo com 

as peculiaridades das atribuições do cargo exercido pelo servidor. 

 

§ 4º O servidor que não atingir pontuação necessária, conforme definido do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Grão-Pará, será considerado com desempenho insuficiente 

na avaliação periódica, sendo que: 

a) não terá direito à progressão funcional horizontal (triênio), prevista no art. 22. 

b) deverá ser reavaliado em 12 (doze) meses e persistindo a insuficiência de 

desempenho, será aberto Processo Administrativo – PAD, podendo resultar em demissão.  

 

§ 5º O servidor que atingir pontuação necessária, conforme definido do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Grão-Pará, será considerado com desempenho suficiente 

na avaliação periódica e terá direito à progressão funcional horizontal, prevista no art. 22. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR E DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

 

Art. 31. O Chefe do Poder Executivo publicará Decreto no prazo de até 180 (cento e oitenta) 

dias a contar da data da publicação desta Lei, regulamentando o enquadramento dos 
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servidores do Município de Grão-Pará/SC, neste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, 

observados os direitos adquiridos, as exigências e critérios de enquadramento estabelecidos 

nesta lei. 

 

Parágrafo único. Poderá ser constituída Comissão de Enquadramento coordenada pela 

Secretaria de Administração e Fazenda. 

 

Art. 32. O enquadramento dos servidores efetivos no presente Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração instituído por esta Lei, dar-se-á com base na Tabela de Vencimentos Base - 

Anexo III, do cargo correspondente. 

 

§ 1º No enquadramento será considerado o vencimento base e serão adicionados os triênios 

conquistados pelo servidor durante a carreira, em evento próprio na folha de pagamento, sem 

incorporação ao vencimento base.   

 

§ 2º O efeito financeiro do novo enquadramento será efetivado a partir do ano de 2023, após a 

regulamentação da presente lei.  

 

Art. 33. Os servidores que se encontrarem em estágio probatório na data da publicação do 

Decreto de Enquadramento neste Plano, serão enquadrados no “vencimento base” do cargo, 

permanecendo nesta posição até a aprovação no estágio probatório. 

 

Parágrafo único. Concluído o período do estágio probatório com avaliação de desempenho 

satisfatória, o servidor progredirá, com acréscimo de 5,00% (cinco por cento), calculado sobre 

o vencimento base, da Tabela de Vencimentos Base - Anexo III. 

 

Art. 34. Os servidores que se encontrarem, à época de implantação do presente Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração em licença sem vencimentos para tratar de assuntos de 

interesses particulares, serão enquadrados por ocasião da reassunção, observados os critérios 

definidos no art. 32 desta lei.  

 

Art. 35. Os servidores que se encontrem à disposição de outros órgãos, em licença para 

tratamento de saúde, licença maternidade, à adotante e a paternidade, licença por acidente de 
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trabalho, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, 

licença para atividade política e licença para desempenho de mandato classista, serão 

enquadrados na data de publicação do Decreto de enquadramento, observados os critérios 

definidos no art. 32 desta Lei.  

 

Parágrafo único. Os servidores efetivos ocupantes dos cargos em extinção previstos no 

Anexo V serão enquadrados na data de publicação do Decreto de Enquadramento, observados 

os critérios definidos no art. 32 desta Lei, aplicados aos demais servidores. 

 

Art. 36. Os servidores efetivos cargo em comissão serão enquadrados na data de publicação 

do Decreto de Enquadramento, observados os critérios definidos no art. 32 desta Lei, 

aplicados aos demais servidores. 

 

Art. 37. Os servidores aposentados e pensionistas serão mantidos na situação em que se 

encontram, não serão enquadrados neste Plano, terão os proventos equiparados ao vencimento 

base do servidor da ativa no mesmo cargo e terão direito aos reajustes e recomposições anuais 

de salários nos proventos, nos mesmos índices concedidos aos servidores ativos.   

 

Art. 38. O servidor aprovado em concurso público em outro cargo inacumulável, mas que já 

era servidor com aprovação em concurso anterior, será enquadrado no novo cargo, observados 

os critérios definidos no art. 32 desta lei. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

 

Art. 39. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o Município 

de Grão-Pará poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e 

prazos previstos neste Capítulo. 

 

Parágrafo único. O regime de contratação dos contratos de servidores em caráter temporário, 

previstos neste Capítulo será o Estatutário.  

 

Art. 40. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 
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I - assistência a situações de emergência e ou calamidade pública; 

II - assistência a emergências em saúde pública;            

III - atender substituição de servidor em férias, licenciado na forma da Lei ou designado 

para exercer Cargo em Comissão no Município; 

IV - para preenchimento de cargos iniciais de carreira, desde que as vagas não tenham sido 

preenchidas por meio de concurso público; 

V - para atender demanda dos setores estratégicos do município; 

VI - para execução de convênios de cooperação entre o Município, Estado, União e/ou por 

meio de suas fundações, autarquias, empresas públicas e de economia mista; 

VII - para executar programas criados pelo Estado e União, de interesse do Município; 

VIII - para atender vacância de cargo até a realização de concurso público para 

preenchimento; 

IX - para atender atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou 

de novas atribuições definidas na organização administrativa existente ou as decorrentes de 

aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação 

do serviço extraordinário previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Grão-

Pará; 

X - para atender atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de 

comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo inciso IX e que não 

se caracterizem como atividades permanentes do quadro de pessoal do Município. 

 

Art. 41. A contratação para atender às necessidades decorrentes de situação de emergência, 

de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública dispensa 

a realização de processo seletivo simplificado. 

 

Art. 42. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante 

processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial 

do Município. 

§ 1º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária 

específica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de 

Administração e Fazenda, encarregado de realizar a supervisão dos contratos. 
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§ 2º O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, por meio de títulos, de 

acordo com edital de convocação específico, mediante justificativa da urgência da 

contratação.  

 

Art. 43 O prazo de contratação será: 

I - porquanto perdurar os convênios e programas, no caso do inciso VI e VII; 

II - de 1 (um) ano, nos casos dos demais incisos. 

 

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos no caso do inciso II, desde que o 

prazo total não exceda a 2 (dois) anos.   

 

Art. 44 Não se aplicam aos contratados em caráter temporário as progressões horizontais e 

verticais previstas no art. 21 desta Lei. 

 

§ 1º A remuneração do pessoal contratado em caráter temporário inclui, além do salário, as 

seguintes vantagens: 

a) férias regulamentares, após 12 (doze) meses do contrato de trabalho, ou proporcionais 

ao tempo do contrato; 

b) 1/3 sobre as férias ou 1/3 proporcionais, se for o caso, ao tempo do contrato; 

c) 13º salário proporcional ao tempo do contrato; 

d) adicional noturno; 

e) serviço extraordinário; 

f) salário-família;  

g) adicional para exercício de jornadas especiais; 

h) insalubridade e periculosidade, mediante laudo  - LTCAT. 

 

§ 2º O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um 

dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco 

por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 

segundos. 

 

§ 3º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata o § 1º incidirá sobre o 

valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário. 



 

 

 

17 
 

 

 

§ 4º O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 

em relação à hora normal de trabalho, de segunda à sexta-feira. 

 

§ 5º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e 

temporárias, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento. 

 

§ 6º O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia 

imediata, que justificará o fato. 

 

§ 7º O salário-família será concedido e pago conforme as previsões legais que o 

regulamentam, especialmente as da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os 

planos de benefícios da Previdência Social) e suas alterações posteriores, e da Lei nº. 4.266, 

de 03 de outubro de 1963 (institui o salário família do trabalhador), naquilo em que forem 

aplicáveis.  

 

§ 8º O adicional para exercício de jornadas especiais previsto no Estatuto dos Servidores 

Públicos de Grão-Pará poderá ser concedido aos contratados em caráter temporário, a critério 

da Administração Municipal. 

 

§ 9º O adicional de insalubridade e de periculosidade será concedido ao contratado, quando 

comprovada a efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância, 

conforme previsto no Estatuto do Servidor Público de Grão-Pará/SC. 

 

Art. 45. O pessoal contratado nos termos deste Capítulo, fará jus aos afastamentos 

decorrentes de: 

a) casamento até 05 (cinco) dias; 

b) luto por falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, sogro e sogra por até 03 (três) 

dias; 

c) licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da legislação 

previdenciária aplicável ao Regime Geral de Previdência Social; 

d) licença maternidade, conforme previsão no Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-

Pará; 

e) licença paternidade de 05 (cinco) dias. 
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Art. 46. As contribuições previdenciárias dos contratados em caráter temporário de que trata 

este Capítulo serão realizadas ao Regime Geral da Previdência Social nos termos definidos na 

lei federal. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às contribuições recolhidas desde o início 

do vínculo do servidor com o Município, sendo assegurado o cômputo do respectivo tempo de 

contribuição para efeito de percepção dos benefícios previdenciários. 

 

Art. 47 O pessoal contratado nos termos deste Capítulo não poderá: 

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

 

Art. 48. O pessoal contratado nos termos deste Capítulo, estarão subordinados aos deveres e 

proibições previstos no Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-Pará. 

 

Art. 49. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos deste Capítulo 

serão apuradas de acordo com os mesmos critérios e procedimentos previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos de Grão-Pará, concluídos no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada ampla 

defesa e contraditório. 

 

Art. 50. O contrato firmado de acordo com este Capítulo extinguir-se-á, sem direito a 

indenizações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado ou do contratante; 

III - pela extinção ou conclusão do convênio ou programa, definidos pelo contratante, nos 

casos dos incisos VI e VII do art. 40; 

IV - quando houver requerimento do contratado para afastamento para concorrer a cargo 

eletivo; 

V -  automaticamente, se o contratado for nomeado para exercer qualquer cargo público de 

provimento efetivo, exceto se houver compatibilidade de horários, ou em comissão.  
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Art. 51. A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, não precisará ser comunicada 

com antecedência. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 52. A revisão geral anual do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores 

Públicos do Município de Grão-Pará/SC ocorrerá no mês de abril de cada ano, utilizando-se o 

índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período. 

 

Art. 53.   São partes integrantes desta Lei: 

a) Anexo I - Tabela de Cargos, Titulação, Carga Horária de Trabalho e Atribuições; 

b) Anexo II - Tabela de Progressão Funcional Vertical por Titulação; 

c) Anexo III – Tabela de Vencimentos Base dos Cargos; 

d) Anexo IV – Tabela de Cargos Efetivos Existentes; 

e) Anexo V – Tabela de Cargos em Extinção e Tabela 1; 

f) Anexo VI – Tabela de Cargos Extintos; 

g) Anexo VII – Termo de Ciência e Concordância de Alteração de Carga Horária. 

 

Art. 54. Ficam mantidos e criados os cargos efetivos de carreira com número de vagas e carga 

horária, conforme Anexo IV - Tabela de Cargos Efetivos Existentes, parte integrante desta 

Lei. 

 

§ 1º Os novos CARGOS CRIADOS são: Analista de Sistemas, Contador, Enfermeiro, 

Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Instrutor de Educação Física, 

Turismólogo, Fiscal de Obras, Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Topografia, Auxiliar Administrativo, Vigilante Sanitário e Viveirista. 

 

§ 2º Os CARGOS MANTIDOS são: Assistente Social, Engenheiro Civil, Farmacêutico, 

Nutricionista, Médico Veterinário, Odontólogo, Psicólogo, Vigilante Epidemiológico, Agente 

de Serviços Gerais, Condutor de Veículos, Mecânico de Veículos e Máquinas, Operador de 

Máquinas e Equipamentos, Pedreiro e Servente de Obras. 
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Art. 55. Ficam declarados como CARGOS EM EXTINÇÃO, a partir de 180 dias da 

publicação desta Lei, os cargos de provimento efetivo constantes do Anexo V, a partir desta 

Lei até quando não mais houver servidores lotados nos mesmos, quando serão extintos: 

Enfermeiro, Médico, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Vigilante 

Sanitário, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Expediente, Auxiliar de Informática, Auxiliar 

de Tributação, Auxiliar de Administração, Exator, Fiscal de Caça, Pesca e Meio Ambiente, 

Fiscal Fazendário, Instrutor de Esportes, Oficial Administrativo, Telefonista, Fiscal de Obras 

e Gari. 

 

§ 1º Os cargos previstos neste artigo ficam com a carga horária de trabalho alterada conforme 

a Tabela 1 do Anexo V, e sofrerão a adequação do vencimento/remuneração, mantidas as 

atribuições e responsabilidades do cargo do servidor, com fundamento no inciso I do art. 30 

da Constituição Federal e nos Prejulgados nº 1432 e 1449 do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina - TCE/SC. 

 

§ 2º A remuneração da carga horária de trabalho dos cargos constantes na Tabela 1 do Anexo 

V será calculada proporcionalmente ao número de horas adicionadas, ficando condicionada à 

aceitação do servidor, mediante termo de concordância, conforme modelo constante no Anexo 

VII. 

 

§ 3º No caso de não concordância do servidor, fica mantida a carga horária de trabalho 

originária do concurso, com a respectiva remuneração, até a extinção do cargo.  

 

§ 4º O Poder executivo Municipal poderá regulamentar sobre a alteração das cargas horárias 

através de Decreto.  

 

Art. 56. Ficam EXTINTOS, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, os 

cargos efetivos, o número de vagas e a carga horária e os Grupos Ocupacionais constantes do 

Anexo VI: Engenheiro Agrônomo, Médico, Tecnólogo em Turismo, Agente Cultural, 

Comprador, Controlador Geral, Instrutor de Artesanato, Técnico em Agricultura e Pecuária, 

Técnico em Edificações e Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática, 

Técnico em Patrimônio, Agente de Inspeção, Almoxarife, Auxiliar de Administração, 

Auxiliar de Bibliotecário, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 



 

 

 

21 
 

 

 

Expediente, Auxiliar de Informática, Auxiliar de Tributação, Exator, Fiscal de Caça, Pesca e 

Meio Ambiente, Fiscal Fazendário, Instrutor de Esportes, Oficial Administrativo, Monitor 

Especial, Recepcionista, Telefonista, Carpinteiro, Gari, Jardineiro, Mecânico de Veículos e 

Máquinas, Motorista de Ambulância, Pintor, Vigilante e Viveirista Florestal. 

 

Art. 57. Fica declarado como CARGO EM EXTINÇÃO, a partir de 180 (cento e oitenta) dias 

da publicação desta Lei, o cargo de Diretor Adjunto de Departamento, de provimento em 

comissão, instituído pela Lei 991/2000 e modificado pelas Leis 1.052/2001 e 1.730/2011. 

 

Art. 58. Poderá haver redução de carga horária semanal, com a respectiva redução da 

remuneração para os cargos de Agente de Serviços Gerais, conforme conveniência da 

Administração Municipal e consentimento do servidor.  

 

Art. 59. A Administração Pública Municipal, após a edição do Decreto do Enquadramento 

promoverá as adequações nos sistemas de informações da folha de pagamento dos servidores 

abrangidos por este Plano. 

 

Art. 60. As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias das Unidades Orçamentárias próprias de cada Secretaria Municipal, observados 

o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal 

991/2000, de 04 de abril de 2000, bem como demais disposições em contrário. 

 

Paço Municipal João Batista Alberton, 25 de outubro de 2022. 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC. 

 

EDMAR KEMPER NANDI 

Secretário Municipal da Administração e Fazenda  
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ANEXO I 

TABELA DE CARGOS, TITULAÇÃO, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E 

ATRIBUIÇÕES 

 

CARGOS EFETIVOS EXISTENTES  

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

a)  Analista de Sistema 

b)  Assistente Social 

c)  Contador 

d)  Enfermeiro  

e)  Engenheiro Agrônomo 

f)  Engenheiro Civil 

g)  Farmacêutico 

h)  Fiscal de Tributos 

i)  Fisioterapeuta 

j)  Instrutor de Educação Física 

k)  Médico Veterinário 

l)  Nutricionista 

m)  Odontólogo 

n) Psicólogo 

o)  Turismólogo 

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior em área de 

tecnologia da informação, tais como: análise e desenvolvimento de sistema; ciências da 

computação, gestão da tecnologia da informação, informática, sistemas de informação entre 

outros.   

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS 

CBO: 2124-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
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I - administrar ambiente informatizado e manter com as empresas fornecedores de 

sistemas o acompanhamento e monitoramento da performance do sistema, da administração 

dos recursos de rede ambiente operacional, do banco de dados, identificar e informar falhas 

no sistema, controlar acesso aos dados e recursos e administrar perfil de acesso às 

informações; 

II - coordenar e monitorar os trabalhos de empresas terceirizadas contratadas para 

fornecer trabalhos técnicos específicos e sistemas operacionais. 

III - coordenar e supervisionar a implantação dos sistemas de informação institucionais, 

bem como realizar a manutenção, quando for o caso;  

IV - formular políticas de suporte, planejar futuros investimentos, integrar ferramentas e 

garantir que a tecnologia seja utilizada de forma correta; 

V - auxiliar os servidores a fazerem um uso mais inteligente e dinâmico das soluções 

tecnológicas disponíveis na Administração Municipal; 

VI - formular políticas de gestão, prevenção, identificação e mitigação de riscos; 

VII - propor políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação;  

VIII - responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança da informação, 

em conjunto com as empresas de fornecimento de sistemas;  

IX - efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos elementos de infraestrutura 

necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TI;  

X - identificar, implementar e administrar soluções de infraestrutura de TI para o 

desenvolvimento das atividades administrativas;  

XI - instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, 

sistemas operacionais e outros softwares básicos necessários ao funcionamento de serviços e 

soluções de TI;  

XII - manter atualizadas as versões de todos os softwares e de componentes dos serviços e 

soluções de TI, bem como gerenciar as respectivas licenças de uso e outros mecanismos que 

assegurem a recuperação da instalação dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos 

serviços;  

XIII - criar, configurar, reinicializar, ativar/inativar senha de login departamental; 

XIV - alterar o perfil de acesso à internet para usuários, liberação/bloqueio de sites ou 

extensões (Solução de proxy); 

XV - organizar a gestão de serviço de mensageria eletrônica (liberação, bloqueio, cota de 

e-mail); 
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XVI - auxiliar na recuperação de dados/arquivos e permissão de acesso em pastas 

compartilhadas e servidores de rede; 

XVII - auxiliar nas solicitações para atualização, configuração, instalação, manutenção de 

rede de dados local; 

XVIII - promover o suporte e o atendimento adequados aos servidores usuários de TI;  

XIX - prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, 

homologação, treinamento e uso de serviços e soluções de TI;  

XX - manifestar-se quanto aos aspectos técnicos e custos envolvidos no atendimento às 

solicitações;  

XXI - zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e sistemas de informática de 

todos os setores do município, atendendo as demandas prontamente e se descolando até os 

locais de solicitação, quando necessário;  

XXII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXIV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

NÚMERO DE VAGAS: 05 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior com registro 

no respectivo órgão fiscalizador da profissão – EFESS. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2516-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - executar as atividades inerentes ao CRAS/CREAS, de acordo com as instruções do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

II - propiciar condições de inclusão e programa social, como o fortalecimento dos 

vínculos de pertencimento comunitário e familiar; 

III - identificar situações de vulnerabilidade e risco social local:  

IV - propiciar atendimento sócio assistencial aos grupos sociais e familiar considerando a 

situação social diagnosticada, a rede de proteção instalada e as potencialidades locais;  
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V - prevenir situações de violação de direitos, tais como: abandono, negligencia, 

violência ou marginalização e criminalidade, potencializadas pela pobreza, exclusão social e 

baixa estima;  

VI - estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações 

que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em 

relação a seus semelhantes ou ao meio social;  

VII - aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se 

no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a 

técnica do serviço social de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e 

conseguir o seu ajustamento ao meio social;  

VIII - ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, 

como menores carentes ou infratores, encaminhamento para exames, remédios e outros que 

facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde;  

IX - elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo 

atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e a melhoria do 

comportamento individual;  

X - assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes 

suporte material, educacional, encaminhamento médico e de outra natureza, para melhorar sua 

situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros;  

XI - organizar programas de planejamento familiar, materno - infantil, atendimento a 

hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves;  

XII - elaborar e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios mensais de planejamento 

familiar e relação de material e medicamentos necessários;  

XIII - participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas 

multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física 

ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho;  

XIV - identificar os problemas que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade 

dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos 

mesmos a fim de um maior rendimento escolar:  

XV - articular-se com profissionais especializados em áreas relacionadas a problemas 

humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios para elaboração de 

diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de 

atuação, como orientação e reabilitação profissional, desemprego, amparo a inválidos, 
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acidentados e outros;  

XVI - executar procedimentos técnicos; registrar atendimentos; informar situações-

problema; requisitar acomodações e vagas em equipamentos sociais; 

XVII - aplicar instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, 

projetos e planos propostos; coordenar equipes e atividades: coordenar projetos e grupos de 

trabalho;  

XVIII - desempenhar atribuições administrativas; providenciar documentação oficial; 

cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; 

XIX - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XX - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 

XXI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

CARGO: CONTADOR 

NÚMERO DE VAGAS: 03 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior em ciências 

contábeis, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão - CRC. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2522-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de 

registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro;  

II - supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e 

orientando seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado pelo 

Município;  

III - controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os 

saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros para assegurar a correção 

das operações contábeis;  

IV - proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 

natureza, para apropriar custos e bens de serviço;  

V - organizar e assinar balancetes, balanços demonstrativos de contas, aplicando as 
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normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, 

econômica e financeira do Município;  

VI - participar da elaboração do orçamento programado, fornecendo os dados contábeis, 

para servirem de base à montagem do mesmo;  

VII - supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, 

máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices 

indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes;  

VIII - planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações 

e exames técnicos, para assegurar o cumprimento das exigências legais e administrativas;  

IX - elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial econômica e 

financeira do Município, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer 

os elementos contábeis necessários ao relatório a ser apresentado;  

X - controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a 

administração pública for parte; 

XI - assessorar os secretários, bem como o Chefe do Executivo Municipal, em problemas 

financeiros, contábeis e orçamentários, dando pareceres, contribuindo para a correta 

elaboração de política e instrumentos de ação;  

XII - administrar os tributos; apurar os impostos devidos; gerar os dados para 

preenchimento das guias; levantar informações para recuperação de impostos; solicitar aos 

órgãos regime especial de procedimentos fiscais, estaduais e federais;  

XIII - registrar atos e fatos contábeis: identificar as necessidades de informações da 

Instituição; estruturar plano de contas; definir procedimentos contábeis; realizar manutenção 

do plano de contas; parametrizar aplicativos contábeis/fiscais e de suporte; administrar fluxo 

de documentos; classificar os documentos; escriturar livros fiscais e contábeis; conciliar saldo 

de contas; gerar diário/razão; controlar o ativo permanente; 

XIV - disponibilizar informações cadastrais aos bancos e fornecedores;  

XV - preparar declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes;  

XVI - providenciar e garantir o envio das informações ao Tribunal de Conta dos Estado de 

Santa Catarina, bem como a demais órgãos de controle;  

XVII - atender solicitações de órgãos fiscalizadores; 

XVIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XIX - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
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CARGO: ENFERMEIRO 

NÚMERO DE VAGAS: 10 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior com registro 

no respectivo órgão fiscalizador da profissão - COREN. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2235-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 

fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 

II - realizar consultas de enfermagem, conforme protocolos estabelecidos nos programas 

do Ministério da Saúde e disposições legais da profissão; 

III - executar as ações de assistência integral a criança, mulher, adolescente, adultos e 

idoso; 

IV - aliar atuação clínica à prática de saúde coletiva; 

V - realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção 

básica, definidas na Norma Operacional de Assistência Básica (NOAS) de 2002; 

VI - supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho das funções; 

VII - participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o 

aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;  

VIII - identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de 

reuniões e através da observação sistematizada, programando e coordenando as atividades da 

equipe de enfermagem, visando à preservação e recuperação da saúde;  

IX - elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para 

determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho;  

X - planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação 

e outras;  

XI - executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, prestar cuidados 

de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal e outros tratamentos, valendo-

se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar 

físico, mental e social aos pacientes;  

XII - executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica;  
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XIII - requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho 

adequado dos trabalhos de enfermagem;  

XIV - providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, 

bem como faz análise dos mesmos;  

XV - planejar, organizar e administrar serviços na instituição de saúde pública, 

desenvolvendo atividades técnico-administrativas na elaboração de normas, instruções, 

roteiros e rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos no 

sentido de servirem de apoio a atividades afins;  

XVI - implantar normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, 

para evitar acidentes;  

XVII - registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em 

relação ao paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem 

da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle 

da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa;  

XVIII - notificar os casos suspeitos de Aedes aegypti, chikungunya e Zika vírus, em ficha 

específica do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e/ou outros 

sistemas similares, e informar a equipe de Atenção Básica;  

XIX - participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde 

pública, materno-infantil, imunização; 

XX - participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da 

população; 

XXI - participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 

programas de vigilância epidemiológica; 

XXII - participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

XXIII - realizar a previsão, provisão e controle de material e equipamentos; auxiliar na 

conservação de aparelhos e equipamentos e quando necessário, solicitar consertos; Realizar 

supervisão, treinamentos e avaliações do pessoal de enfermagem; 

XXIV - trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental;  

XXV - realizar todas as atividades inerentes ao enfermeiro dentro dos Programas da Saúde. 

XXVI - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXVII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
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imediato 

XXVIII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior na área de 

engenharia agronômica com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão – CREA. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2221-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solos e clima, 

efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a 

germinação de sementes, o crescimento das plantas, a adaptabilidade dos cultivos e o 

rendimento das colheitas;  

II - realizar experiências e analisar seus resultados nas fases de semeadura, cultivo e 

colheita, para determinar as técnicas de tratamento de solo e a exploração agrícola mais 

adequada a cada tipo de solo e clima;  

III - operacionalizar as ações da política do setor agropecuário do município gerenciando 

os recursos humanos, financeiros e materiais sob a sua responsabilidade;  

IV - supervisionar as tarefas de campo, visando o aprimoramento das técnicas agrícolas.  

V - elaborar o plano integrado da propriedade com o objetivo de orientar o produtor 

rural quanto a aptidão da sua propriedade visando o aumento de produtividade das culturas.  

VI - conscientizar o agricultor quanto a necessidade de adoção de práticas de manejo e 

coordenação de solo através de palestras, reuniões e demonstrações.  

VII - efetuar a demarcação de curvas de nível, manipulando os aparelhos para tal fim;  

VIII - estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubação e condições 

climáticas sobre culturas agrícolas;  

IX - elaborar novos métodos de combate as ervas daninhas, enfermidades da lavoura e 

pragas de insetos para assegurar o maior rendimento do cultivo;  

X - elaborar planos, projetos, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer 
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técnico, auditoria e arbitragem;  

XI - elaborar normas e documentação técnica;  

XII - planejar, coordenar e executar atividades pertinentes à área de atuação e do uso de 

recursos naturais renováveis e ambientais;  

XIII - desenvolver pesquisas e ações voltadas a recuperação e preservação das matas 

ciliares; 

XIV - participar de programas de Educação Ambiental; 

XV - coordenar a elaboração, implantação e manutenção de projetos paisagísticos, bem 

como da organização de coleções vivas de plantas; 

XVI - controlar os projetos de levantamento, identificação, classificação e cadastramento 

de dados relativos à proteção da flora; 

XVII - orientar a execução de obras ou construções necessárias à infraestrutura de 

herbários, coleções vegetais e viveiros, bem como a aplicação correta de técnicas de cultivo e 

tratamento de plantas; 

XVIII - elaborar e implantar projetos de horticultura, floricultura, fruticultura, olericultura 

rural, mecanização agrícola, administração rural e criação de pequenos animais; 

XIX - fiscalizar as atividades, orientar as ações e elaborar normas e documentação técnica 

de sua área de atuação; 

XX - dirigir veículo automotor com a finalidade de executar suas atividades, desde que 

autorizado por superior hierárquico; 

XXI - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

NÚMERO DE VAGAS: 04 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior na área de 

engenharia civil, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão - CREA. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2142-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
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projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 

apropriado para a construção;  

II - elaborar o projeto da construção de rodovias, avenidas, ruas, casas e demais 

edificações públicas, preparando as plantas e especificações da obra, indicando tipos e 

qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando um cálculo 

aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo ao setor responsável para aprovação;  

III - calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetam a 

mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como 

carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para 

apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;  

IV - autorizar e liberar projetos de construção de prédios, casas e outras edificações, no 

âmbito municipal;  

V - preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 

subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação do setor de licitações e a 

fiscalização do desenvolvimento das obras;  

VI - estudar e dirigir projetos de acordo com as condições requeridas para a construção 

de obras, rodovias, sistemas de água, esgoto e outros, acompanhando e orientando as 

operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos 

padrões de qualidade e segurança recomendadas;  

VII - elaborar os orçamentos referentes as obras que serão executadas, fazendo a 

padronização, mensuração e controle de qualidade dos serviços executados na obra, a fim de 

orientar e esclarecer o pessoal no que se refere ao serviço técnico da obra;  

VIII - consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas, químicos, 

arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre 

exigências técnicas e estéticas relacionadas a obra a ser executada;  

IX - acompanhar as obras de terraplanagem e pavimentação de todos os tipos, estudando 

os locais e dando assistência aos operários, para que a obra seja bem executada;  

X - acompanhar e orientar a equipe de trabalho para assegurar a qualidade, segurança e 

cumprimento dos prazos para realização da obra;  

XI - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 

XII - realizar estudos de viabilidade técnico-econômica de obras; 

XIII - dar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
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XIV - executar e fiscalizar obras e serviços técnicos;  

XV - conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

XVI - elaborar parecer para liberação de pagamentos de parcelas de obras contratadas; 

XVII - elaborar, assessorar, supervisionar, acompanhar ou dar suporte técnico as 

ferramentas governamentais de desenvolvimento, tais como Plano Diretor entre outros;  

XVIII - desenvolver estudos geodésicos e geofísicos caracterizando os sistemas existentes na 

geologia e os materiais de solos para localização e prospecção de materiais necessários à 

construção de estradas; 

XIX - orientar, coordenar e supervisionar a execução de estudos, pesquisas, trabalhos de 

medição, cálculos topográficos e aerofotogramétricos, levantamento de rodovias, sondagens 

hidrográficas e outros, visando levantar especificações técnicas para elaboração e 

acompanhamento de projetos; 

XX - efetuar fiscalização de obras, executadas por empreiteiras, avaliações de imóveis, 

projetos de combate à erosão, avaliação de capacidade técnica das empreitadas, treinamentos 

de subordinados e outros; 

XXI - dirigir veículo automotor com a finalidade de executar suas atividades, desde que 

autorizado por superior hierárquico; 

XXII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXIII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

NÚMERO DE VAGAS: 07 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior em farmácia, 

com registro no órgão de fiscalização da profissão - CRF. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2234-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

I - executar as atividades de assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica;  

II - atuar em conformidade com as diretrizes legais que regem o SUS;  

III - auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços na 
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Atenção Básica, assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde;  

IV - promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos 

profissionais da Atenção Básica, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o uso;  

V - assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação 

da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica;  

VI - selecionar, programar, receber, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, inclusive conferência da validade e número de 

lotes dos medicamentos; 

VII - promover organização da aquisição, armazenamento, dispensação, controle e 

fracionamento de medicamentos;  

VIII - acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os 

medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados 

concretos e da melhoria da qualidade de vida da população;  

IX - subsidiar o gestor e os profissionais de saúde com informações relacionadas à 

morbimortalidade associada aos medicamentos;  

X - elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de 

acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da assistência farmacêutica a serem 

desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade;  

XI - intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em 

conformidade com a equipe de Atenção Básica, visando a uma farmacoterapia racional e à 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida; 

XII - participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente 

utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, 

vias de administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições 

de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos;  

XIII - garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: Monitorar produtos, 

processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de 

produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa;  

XIV - supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos: Comprovar 

origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na 

definição de logística de distribuição. Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; 

propor ações; 
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XV - orientar usuário no uso de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; 

medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia;  

XVI - informar, orientar e educar os pacientes, a família, os cuidadores e a sociedade sobre 

temas relacionados à saúde, ao uso racional de medicamentos e a outras tecnologias em saúde; 

XVII - elaborar materiais educativos destinados à promoção, proteção e recuperação da 

saúde e prevenção de doenças e de outros problemas relacionados; 

XVIII - operacionalizar os sistemas de informação específicos de controle de medicamentos, 

inclusive dos psicotrópicos e outros medicamentos controlados; 

XIX - responsabilizar-se pela retirada de medicamentos junto a Regional de Saúde, em 

casos de necessidade; 

XX - promover orientações e auxílio aos pacientes para busca de medicamentos 

disponibilizados pelo SUS, por outras esferas de governo; 

XXI - participar de reuniões, congressos, cursos e palestras para obter mais conhecimentos 

técnico científicos e, consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos serviços prestados 

XXII - obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições; 

XXIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXIV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 

XXV - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico.  

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino superior nas áreas de 

economia, direito, contabilidade ou administração, com registro no órgão de fiscalização da 

profissão. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2544-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

I - realizar a fiscalização dos tributos, orientando-se sobre os critérios de fiscalização e 

práticas correspondentes, para cooperar no aperfeiçoamento e racionalização das normas e 
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medidas fiscalizadoras; 

II - elaborar planos de fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se 

pela legislação fiscal, para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 

III - atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da 

administração tributária. 

IV - executar as tarefas de fiscalização de tributos do município, inspecionando 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades, 

examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 

defender os interesses do Município; 

V - fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; 

VI - constituir o crédito tributário mediante lançamento de tributos; 

VII - efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos; 

VIII - auditar documentos fiscais e contábeis e realizar comparações visando o adequado 

enquadramento fiscal do contribuinte e o cumprimento da obrigação tributária principal e 

acessória;  

IX - lavrar Termos e Notificações e aplicar penalidades administrativas quando 

necessárias;  

X - efetuar diligências, realizar atividades de fiscalização em campo e aplicar todos os 

mecanismos legais vigentes à consecução da atividade;  

XI - analisar, emitir pareceres e/ou tomar decisões sobre processos administrativos fiscais 

sempre que delegado por Autoridade Competente;  

XII - gerir o cadastro de contribuintes, outorgando inclusões, exclusões, alterações e 

respectivo processamento de acordo com a legislação; 

XIII - atender e orientar contribuintes; 

XIV - supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais 

administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, quando assim definido 

em lei ou convênio; 

XV - planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de 

outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e 

valores; 

XVI - acompanhar e informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida 

Ativa, bem como planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 

arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições de competência municipal;  
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XVII - analisar, elaborar e decidir em processos administrativo fiscais, nas respectivas 

esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à 

solicitação de retificação de declaração, à imunidade, suspensão, exclusão e extinção de 

créditos tributários;  

XVIII - participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à 

Administração Tributária;  

XIX - manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 

divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e 

proporcionar instituições especializadas; 

XX - executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 

arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento 

de informações e atendimento ao público interno e externo. 

XXI - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XXII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino superior em 

fisioterapia com registro em conselho de classe - COFFITO. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2236-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 

musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de 

pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível 

de capacidade funcional dos órgãos afetados.  

II - realizar a avaliação físico funcional, através de metodologia e técnicas fisioterápicas, 

com o objetivo de detectar desvios físicos funcionais; 
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III - diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados a fim de identificar o nível 

de motricidade e capacidade funcional dos órgãos afetados; 

IV - avaliar funções percepto cognitivas, neuropsicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, 

sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), 

habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, 

cardiopulmonares e urológicas; 

V - prescrever, fundamentando-se na avaliação físico-funcional, técnicas próprias da 

Fisioterapia, usando a ação isolada ou conjunta de fontes geradoras termoterápicas, 

erioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, sonidoterápicas e aeroterápicas, bem como 

agentes cinésio-mecano-terápicos e outros; 

VI - prestar atendimento às pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas 

mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o uso das próteses;  

VII - ensinar, orientar e treinar pacientes em correções de posturas ou exercícios 

ginásticos especiais, visando promover correção, recuperação ou ainda, reeducação funcional 

dos órgãos afetados;  

VIII - ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo 

demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no 

puerpério;  

IX - fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas 

psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou liberação da 

agressividade e estimular a sociabilidade;  

X - executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver 

e conservar a capacidade física do paciente, no domicílio e nos estabelecimentos de saúde; 

XI - executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de 

restaurar e conservar a capacidade mental do paciente; 

XII - planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios e avaliar o tratamento 

específico no sentido de reduzir ao mínimo as consequências da doença; 

XIII - diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde em situações que envolvam a 

sua formação; 

XIV - traçar planos e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever 

e adaptar atividades; 

XV - supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-o na 

execução das tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a 
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manipulação de aparelhos mais simples; 

XVI - ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 

de autonomia e independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e 

independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e independência em 

atividades de vida de lazer (AVL); 

XVII - participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades 

em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas 

domiciliares etc.; 

XVIII - participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;  

XIX - manipular aparelhos de utilidade fisioterápica;  

XX - acompanhar e ajudar a equipe médica do município na recuperação dos pacientes, 

bem como auxiliar nas atividades em palestras e campanhas de saúde pública promovidas 

pelo Município; 

XXI - promover atividades laborais aos servidores públicos objetivando a prevenção, 

recuperação da saúde e elevação de sua autoestima; 

XXII - desenvolver projetos objetivando a redução de estresses no trabalho junto aos 

servidores públicos municipais;  

XXIII - controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 

realizados, para elaborar boletins estatísticos;  

XXIV - assessorar superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos 

e pareceres;  

XXV - colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXVI - dirigir veículo automotor com a finalidade de executar suas atividades, quando 

necessário, desde que autorizado por superior hierárquico; 

XXVII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

CARGO: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino superior nas áreas de 

Educação Física em licenciatura ou bacharelado. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2241 
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ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas em geral ensinando os 

princípios e regras técnicas de atividades esportivas. 

II - definir a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à 

postura, intensidade e frequência de cada exercício. 

III - efetuar testes de avaliação física, estudar as necessidades e a capacidade física de 

alunos, de acordo com suas características individuais; 

IV - elaborar programas de atividades esportivas, de acordo com a necessidade, 

capacidade e objetivos a que se destinam; 

V - instruir sobre exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de 

aparelhos e instalações de esportes; 

VI - desenvolvimento de atividades com públicos especiais: deficientes físicos, 

diabéticos, gestantes, cardíacos, crianças, idosos; 

VII - atuar em exercícios de recuperação de indivíduos portadores de deficiências físicas, 

através de exercícios corretivos, desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas para 

o bom desempenho do atleta em competições esportivas e atividades similares; 

VIII - intervir através da prevenção, promoção e reabilitação da saúde por meio da 

educação, oferecimento de eventos, lazer e esportes, desempenhando deste modo, atividades 

muito importantes no âmbito da saúde coletiva; 

IX - coordenar, planejar, programar, supervisionar, dirigir, organizar, avaliar e executar 

trabalhos e programas; realizar treinamentos especializados; participar de equipes multi 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos na área de atividades 

físicas e do desporto; 

X - desenvolver as atividades esportivas dentro dos programas governamentais; 

XI - proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição 

e saúde juntamente com as Equipes ESF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 

supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro 

de um processo de Educação Permanente;  

XII - articular ações, de forma integrada às Equipes ESF sobre o conjunto de prioridades 

locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;  

XIII - contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 

proposta de inclusão social e combate à violência;  
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XIV - identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 

desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do ESF;  

XV - capacitar os profissionais inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 

como facilitador/monitor no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; 

XVI - supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas 

pelas Equipes ESF na comunidade;  

XVII - articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes ESF e a 

população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas 

disponíveis para as práticas corporais;  

XVIII - desenvolver atividades esportivas junto ao Ginásio de Esportes Municipal, Escolas 

Esportivas e outras atividades correlatas. 

XIX - ter capacidade de liderança, determinação e espírito competitivo. 

XX - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXI - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

NÚMERO DE VAGAS: 05 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso superior 

em medicina veterinária com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão – CRMV. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 2233-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - conduzir investigação epidemiológica e implementação de medidas de 

combate/controle de acidentes com animais peçonhentos; 

II - elaborar e desenvolver modelos de planilhas para cadastro dos produtores rurais, 

suas propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos diferentes programas relacionados à 

Medicina Veterinária; 

III - realizar inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal comestíveis e 

não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos instalados no Município que 

produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, industrializem, 
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fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embalem produtos de origem animal, 

adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no 

município; 

IV - participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de 

doenças transmitidas por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços 

que manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da 

morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças; 

V - participar de equipe multiprofissional de programas governamentais; 

VI - realizar vacinação e inseminação artificial em animais; 

VII - orientar sobre o manejo adequado para cada espécie animal e garantir a profilaxia 

dos animais, bem como a higiene, a adequação e manutenção das instalações; 

VIII - participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e 

vetores, infecção hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e 

vigilância epidemiológica; 

IX - participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas 

áreas afins de sua profissão (abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras); 

X - fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto à segurança alimentar, conforme a 

legislação vigente; 

XI - instaurar processo administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição de 

alimentos, produção e indústria de produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos; 

XII - promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto 

à industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia 

de zoonoses para prevenir doenças; 

XIII - analisar, registrar, cadastrar (comunicar início de fabricação) de estabelecimentos e 

produtos alimentícios no âmbito do município; 

XIV - proceder à coleta para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, 

bebidas e embalagens, apoiando os programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos; 

XV - planejar, desenvolver e executar campanhas e serviços de fomento e assistência 

técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de 

levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; 

XVI - colaborar na defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies 

silvestres, bem como de seus produtos; 

XVII - instaurar processo administrativo ambiental; 
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XVIII - coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais;  

XIX - supervisionar e realizar inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de 

segurança, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e 

Abrigo para Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de responsabilidade 

municipal; 

XX - auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções 

normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência; 

XXI - auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o 

cooperativismo; 

XXII - desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de 

combate/controle de doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória 

relacionadas a zoonoses antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores; 

XXIII - elaborar, coordenar, assessorar e executar programas para o combate e controle de 

vetores e fauna sinantrópica;  

XXIV - controlar e combater pragas e vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais; 

XXV - avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial descritivo e fluxogramas 

relacionados à produção e manipulação de alimentos; 

XXVI - realizar eutanásia nos casos de risco à saúde humana e/ ou investigação 

epidemiológica de zoonoses e antropozoonoses; 

XXVII - promover a educação ambiental; 

XXVIII - avaliar condições de bem-estar animal; 

XXIX - atuar na direção dos segmentos da administração pública relacionados às ciências 

veterinárias; 

XXX - participar de análises e avaliação de riscos ambientais; 

XXXI - elaborar, desenvolver e executar estratégias, de controle populacional e bem-estar 

animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao meio 

ambiente; 

XXXII - promover ações com outras secretarias municipais e participar na formulação de 

políticas públicas; 

XXXIII - elaborar, desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e 

técnico, ministrando cursos e palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as 

medidas de controle sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos 

públicos e entidades privadas, junto aos mesmos; 
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XXXIV - proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de 

vacinação (dos programas federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para 

diagnóstico de doenças de interesse em saúde e para controle de programas federais, estaduais 

e municipais; notificar doenças de interesse animal, efetuando levantamento de dados, 

avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para possibilitar o controle sanitário da 

população animal; 

XXXV - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXXVI - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXXVII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

CARGO: NUTRICIONISTA 

NÚMERO DE VAGAS: 04 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso superior de 

nutrição, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão -  CRN 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2237-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de 

contribuir para melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; 

II - proceder ao planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para oferecer 

refeições balanceadas; 

III - desenvolver o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de nutrição para racionalizar 

e melhorar o padrão técnico dos serviços; 

IV - supervisionar o preparo e a distribuição das refeições, o recebimento dos gêneros 

alimentícios, sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor rendimento do 

serviço; 

V - orientar as cozinheiras sobre receitas novas; 

VI - preparar programas de nutrição e alimentação da coletividade, dentro dos planos da 

saúde pública, com objetivo de criar, readaptar ou alterar hábitos alimentares; 

VII - avaliar as carências nutricionais da população, desenvolvendo campanhas educativas e 
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outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e regimes 

alimentares adequados entre a população e consequente melhoria da saúde coletiva; 

VIII - efetuar o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações 

em formulários apropriados para estipular o custo médio da alimentação; 

IX - promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho para prevenir acidentes; 

X - observar a apresentação dos pratos e devoluções, promovendo mudanças no cardápio, 

visando o total consumo das refeições servidas, evitando desperdício; 

XI - prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos); 

XII - identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito 

alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar 

indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades nutricionais; 

realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; realizar 

prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; 

XIII - avaliar tecnicamente preparações culinárias; 

XIV - desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 

XV - supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de 

alimentos, equipamentos e utensílios; 

XVI - estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de 

acordo com a legislação vigente; 

XVII -  promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; 

XVIII - assistência e educação nutricional, voltada à coletividade ou individualmente;  

XIX - atuar em programas de saúde, estudos e trabalhos experimentais em alimentação e 

nutrição;  

XX - participar de programas governamentais, em conjunto com os outros profissionais, 

para o desenvolvimento de atividades inerentes; 

XXI - participar de campanhas educativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

XXII - operacionalizar sistemas de informação específicos da área de atuação;  

XXIII - realizar a avaliação, diagnóstico e monitoramento nutricional do escolar, com base 

nas recomendações e necessidades nutricionais específicas; 

XXIV - elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no 

diagnóstico de nutrição da clientela, adequando-os à faixa etária e respeitando os hábitos 

alimentares regionais, culturais e étnicos; 

XXV - utilizar produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos 
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produtos semielaborados e aos in-natura; 

XXVI - planejar e supervisionar as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos 

alimentos; 

XXVII - participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal do Programa de 

Alimentação Escolar; 

XXVIII - estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências 

associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no Programa de 

Alimentação Escolar; 

XXIX - elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor 

energético, ingredientes, nutrientes e aditivos que possam causar alergia ou intolerância 

alimentar; 

XXX - elaborar o plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar, 

contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; 

XXXI - assessorar o Conselho de Alimentação Escolar no que diz respeito à execução 

técnica do Programa de Alimentação Escolar; 

XXXII - desenvolver demais atividades pertinentes a sua profissão observando os programas 

e as legislações Municipais, Estaduais e Federais que tratam da nutrição no ambiente escolar; 

XXXIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XXXIV - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXXV - executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato. 

CARGO: ODONTÓLOGO  

NÚMERO DE VAGAS: 03 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso superior 

com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão - CRO 

JORNADA DE TRABALHO: 20 HORAS 

CBO: 2232-72 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

I - prestar atendimento odontológico aos munícipes, nas objetivando prevenção, 

diagnóstico e tratamento das afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal;  
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II - realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 

planejamento e a programação em saúde bucal;  

III - realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em Saúde Bucal, incluindo 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;  

IV - realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção 

de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva 

a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, 

com resolubilidade;  

V - encaminhar e orientar pacientes, quando necessário, a outros níveis de assistência;  

VI - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 

forma multidisciplinar, quando se fizer necessário; 

VII - priorizar o atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; 

VIII - orientar os pacientes quanto os cuidados com a higiene bucal;  

IX - prescrever ou administrar medicamentos quando necessário; 

X - registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 

evolução do tratamento;  

XI - programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos; 

XII - coordenar e participar de ações coletivas educacionais voltadas à promoção da saúde e 

à prevenção de doenças bucais; 

XIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da clínica odontológica; 

XIV - zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças, preparar, acondiciona e esteriliza 

materiais e equipamentos utilizados; 

XV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XVI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XVII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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CARGO: PSICÓLOGO  

NÚMERO DE VAGAS: 05 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso superior de 

psicologia, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão –CRP. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2515-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 

sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação;  

II - diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 

elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de 

tratamento ou cura; 

III - investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-

os conscientes;  

IV - avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando 

e emitindo parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhando a outros 

serviços especializados;  

V - elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos 

psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 

personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou 

de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda a terapia adequada;  

VI - prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, 

através de sessões individuais e grupais;  

VII - executar atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, 

acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando solicitado 

pelo setor de recurso humanos, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos objetivos da 

instituição;  

VIII - diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, 

disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 

interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma 

de resolver as dificuldades momentaneamente;  
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IX - participar de programa de saúde mental, através de atividades com a comunidade, 

visando o esclarecimento e coparticipação;  

X - realizar atendimento familiar para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 

XI - realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e 

psicopedagógico; 

XII - colaborar com os serviços de assistência social e de educação, analisando e 

diagnosticando casos na área de sua competência;  

XIII - participar na elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos 

necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços para 

atingir objetivos estabelecidos;  

XIV - participar da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de 

acordo com padrões técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e 

desenvolvimento de áreas de trabalho e de interesse da instituição;  

XV - coordena e supervisiona as atividades de psicologia nos estabelecimentos de ensino 

e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em suas atividades; 

XVI - participar de programas de atenção primária em centros e postos de Saúde ou na 

comunidade, organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do 

agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; 

XVII - atuar na orientação psicopedagógica, prestando auxílio a outros profissionais da área 

de saúde; 

XVIII - auxiliar a equipe médica, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar o 

tratamento de enfermidades; 

XIX - atuação em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaborar, implementar, 

desenvolver e avaliar os programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos dos 

servidores municipais; 

XX - operacionalizar sistemas de informações específicos dentro de sua área de atuação; 

XXI -  colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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CARGO: TURISMÓLOGO 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Curso Superior em Turismo, Gestão de Turismo e 

Hotelaria ou cursos correlatos, e proficiência em língua inglesa.  

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 1225-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - analisar, planejar e elaborar projetos de desenvolvimento de qualificação da 

atividade turística;  

II - coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de 

interesse turístico, visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de 

acordo com sua natureza geográfica, histórica, artística e cultural, bem como realizar estudos 

de viabilidade econômica ou técnica;  

III - atuar como responsável técnico em empreendimentos do Município que tenham o 

turismo e o lazer como seu objetivo social;  

IV - diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo 

no Município;  

V - coordenar programas, projetos e pesquisas de interesse turístico;  

VI - coordenar ações de agenciamento, guiamento, promoção de eventos e serviços de 

hospedagem e alimentação, viabilização e organização destas ações 

VII - operacionalizar e coordenar programas de conscientização da comunidade sobre a 

importância do turismo;  

VIII - pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística; 

IX - formular e implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo 

no Município; 

X - realizar trabalho de aperfeiçoamento, qualificação e controle de qualidade dos 

profissionais e órgãos públicos envolvidos com a atividade turística; 

XI - analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de 

turismo ou em outras áreas que tenham influência sobre as atividades e serviços de turismo; 

XII - manusear e interpretar informações e dados estatísticos;  

XIII - realizar cursos e treinamentos na área de turismo;  

XIV - planejar, coordenar e operacionalizar eventos e gerenciar equipamentos turísticos;  
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XV - prestar informações turísticas, em língua nacional (Português) e estrangeira (Inglês);  

XVI - recepcionar turistas e autoridades, desempenhar a atividade de intérprete, bem como 

realizar tradução de textos; 

XVII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XVIII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XIX - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO – ATM 

 

a)  Fiscal de Obras  

b)  Técnico Administrativo 

c)  Técnico em Topografia 

d)  Técnico em Enfermagem 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de ensino médio e 

curso de capacitação como técnico de edificações, técnico de construção civil ou engenheiro 

civil, de acordo com o edital do concurso. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2545-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - verificar se as obras e serviços estão sendo executados de acordo com a legislação e 

com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a observância dos padrões 

mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações; 

II - fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo 

também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, 

andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações;  

III - fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor 
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Participativo, Código de Posturas e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo;  

IV - emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da 

legislação urbanística municipal;  

V - reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas 

estabelecidas na legislação urbanística municipal, as edificações clandestinas, a formação de 

loteamento irregulares e os agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do 

Município;  

VI - realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou 

reformadas;  

VII - definir a numeração das edificações, a pedido do interessado;  

VIII - elaborar relatório de fiscalização;  

IX - orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  

X - apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotadas; 

XI - autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, 

serviços e outros;  

XII - regular o uso e a manutenção dos logradouros públicos;  

XIII - autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos 

imóveis; fiscalizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos e outros;  

XIV - verificar e informar as situações constatadas durante o atendimento de reclamações 

da população, solicitações e processos administrativos e judiciais em que seja necessária a 

verificação in loco; 

XV - atualizar dados em planilha, bem como apresentar o andamento das fiscalizações ao 

respectivo responsável, com o intuito de mantê-lo informado quanto as atividades diárias; 

XVI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico; 

XVII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XVIII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE VAGAS: 40 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de ensino médio e 

curso técnico em Administração ou de tecnólogo em administração nas áreas correlatas.  
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JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 1421-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - executar tarefas administrativas em qualquer órgão do município, atendendo as 

necessidades especificas do setor, tais como educação, saúde, administração, recursos 

humanos, patrimônio, finanças e outras; 

II - auxiliar na interpretação e observância de lei, regulamentos, portarias e normas 

gerais;  

III - auxiliar na preparação de documentação junto ao setor de recursos humanos, 

contabilidade, licitações, patrimônio ou outros setores;  

IV - coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, 

efetuando cálculos, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina 

administrativa;  

V - proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 

efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário; 

VI - controlar e fiscalizar contratos administrativos quando for designado, verificar 

prazos estabelecidos; 

VII - redigir atos oficiais, projetos, demonstrativos, relatórios certificados, fichas, coletas 

de preço, mapas estatísticos, boletins, e outros, atendendo as normas técnicas, a fim de 

possibilitar a boa apresentação do trabalho;  

VIII - realizar conferência de lançamentos, listagens, relatórios, notas fiscais, extratos 

bancários, recibos e outros documentos, verificando a correção de dados, refazendo cálculos, 

apurando saldos, confrontando com documentação de origem;  

IX - pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de contas, 

arquivos, e outras fontes, subsidiar a elaboração de documentos, demonstrativos e relatórios 

de controle;  

X - preparar e/ou traçar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando 

documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados;  

XI - operar equipamentos, bem como transferir, cadastrar e desenvolver atividades 

externas e internas;  

XII - receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências, documentos e 
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encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando ao setor destinado; 

XIII - recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações desejadas, 

orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 

existentes ou encaminhando-as ao local adequado;  

XIV - efetuar cálculos simples, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares;  

XV - atender e realizar chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou 

fornecer informações;  

XVI - operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores 

de textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor; 

XVII - secretariar as escolas municipais e outros departamentos da Administração Pública;  

XVIII - controlar as condições de máquinas, instalações e dependências, observando seu 

estado de conservação e uso, para providenciar, se necessário, reparo, manutenção ou 

limpeza;  

XIX - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico; 

XX - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXI - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: TÉCNICO TOPOGRAFIA  

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio com 

habilitação como técnico em topografia ou agrimensura, ou curso superior em engenharia de 

agrimensura ou cartográfica, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA)  

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2148-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - projetar, executar medição, demarcação, locação, levantamento, fiscalizar e dirigir 

trabalhos de topografia de imóveis rurais e urbanos; 

II - elaborar e executar projetos de desdobramentos, desmembramento, remembramento, 

parcelamento do solo, retificação de imóveis, usucapião judicial e extrajudicial que envolvam 
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a administração municipal; 

III - atuar como responsável técnico em projetos de loteamento de áreas urbanas e rurais, 

determinando os lotes, áreas verdes, áreas institucionais, sistemas viários e demais áreas 

públicas e de equipamentos, elaborando suas plantas e respectivos memoriais descritivos, bem 

como os perfis longitudinais e transversais do projeto, inclusive de áreas já consolidadas; 

IV - executar tarefas relacionadas a procedimentos técnicos ligados ao levantamento da 

superfície e solo, da terra e de sua topografia, para fornecer os dados básicos necessários aos 

trabalhos de construção, exploração e outros projetos; 

V - realizar levantamentos de áreas demarcadas, posicionando e manejando teodolitos, 

níveis, trenas e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, 

coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre e de edifícios; 

VI - efetuar reconhecimento básico de áreas programadas, analisando as características 

do terreno, para decidir pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e 

instrumentos;  

VII - preparar esquemas de levantamentos topográficos, analisando mapas, plantas, títulos 

de propriedade, registros e especificações, para possibilitar o conhecimento básico de áreas;  

VIII - registrar os dados obtidos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos efetuados, 

para analisá-los posteriormente;  

IX - elaborar plantas detalhadas de áreas, mapas topográficos e cartográficos, orçamentos 

e cronogramas, com base nos dados obtidos;  

X - elaborar e executar projetos de terraplanagem; 

XI - avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, 

consultando tabelas e efetuando cálculos para complementar as informações registradas a 

precisão das mesmas;  

XII - supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de 

estacas e indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos;  

XIII - executar peritagem administrativa e jurídica a fim de definir as linhas demarcatórias 

e de localização;  

XIV - auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes 

a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; 

XV - promover o aferimento dos instrumentos utilizados; 

XVI - executar por meio de técnicas de mensuração e automatização, a coleta de dados 

para o georreferenciamento de imóveis e interpreta fotografias aéreas ou imagens de satélites 
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XVII - zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços;  

XVIII - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

XIX - manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área 

de atuação e das necessidades do setor/departamento; 

XX - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XXI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado e autorização de superior hierárquico;  

XXII - executar outras atividades correlatas ao cargo, com base na legislação vigente e nas 

resoluções do conselho federal que disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

técnicos em topografia e agrimensura;  

XXIII - executar outras atividades determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÚMERO DE VAGAS: 15 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso de ensino 

médio, curso técnico de enfermagem legalmente reconhecido, com registro no conselho de 

classe – COREN. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 5151-35 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 

pacientes, sob supervisão do enfermeiro;  

II - auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 

programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção;  

III - preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de 

realização dos mesmos;  

IV - colher e ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames de laboratório, 

segundo orientação;  

V - orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, 
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utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;  

VI - verificar os sinais vitais e as condições gerais do paciente, segundo prescrição 

médica e de enfermagem;  

VII - preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 

intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;  

VIII - cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;  

IX - realizar a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura;  

X - auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;  

XI - realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 

necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;  

XII - efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as 

normas do município, o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;  

XIII - controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;  

XIV - manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;  

XV - executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 

equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; 

XVI - auxiliar na prevenção e execução de programas de assistência integral à saúde e 

participando de programas de higiene e segurança do trabalho, e de prevenção de acidentes e 

de doenças profissionais e do trabalho além, de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro; 

XVII - participar de programa de treinamento, quando convocado; 

XVIII - proceder à triagem dos pacientes; fazer inalações; aplicar e conservar vacinas; 

efetuar pequenos e grandes curativos; executar punções de artérias e veias; entre outros 

procedimentos não privativos da enfermagem; 

XIX - acompanhar e auxiliar o paciente nas atividades de pré e pós consulta; 

XX - participar dos trabalhos relativos aos programas de planejamento familiar e 

atendimento às gestantes, e outros programas direcionados aos doentes; 

XXI - executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

XXII - operacionalizar sistemas de informações específicos dentro de sua área de atuação; 

XXIII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXIV - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
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imediato. 

 

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AAM 

 

a)  Auxiliar Administrativo 

b)  Vigilante Epidemiológico 

c)  Vigilante Sanitário 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

NÚMERO DE VAGAS: 30 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso de ensino 

médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 4110-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - auxiliar na execução de tarefas administrativas do setor que desenvolver suas 

atividades, tais como educação, saúde, administração, planejamento, esporte e outros;  

II - auxiliar na preparação de documentação junto ao setor de recursos humanos, 

contabilidade, licitações, patrimônio ou outros setores;  

III - coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, 

efetuando cálculos, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina 

administrativa;  

IV - proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 

efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário; 

V - pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de contas, 

arquivos, e outras fontes;  

VI - preparar e/ou traçar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando 

documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados;  

VII - operar equipamentos, transferir, cadastrar e desenvolver atividades externas e 

internas;  
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VIII - receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências, documentos e 

encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando ao setor destinado; 

IX - recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações desejadas, 

orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 

existentes ou encaminhando-as ao local adequado;  

X - atender e realizar chamadas telefônicas e fornecer informações;  

XI - operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores 

de textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor; 

XII - secretariar as escolas municipais e outros Departamentos da Administração Pública;  

XIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XIV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO  

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso de ensino 

médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS 

CBO: 2251-39 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - coletar dados, processar dados coletados, analisar e interpretar os dados processados, 

recomendar as medidas de controle apropriadas, promover as ações de controle indicadas, 

avaliar a eficácia e efetividade das medidas adotadas, divulgar informações pertinentes;  

II - desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção 

e ao controle de doenças e agravos à saúde;  

III - identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhá-los, quando 

indicado, à unidade de saúde de referência, assim como comunicar o fato à autoridade 

sanitária responsável;  

IV - divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes 

transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais; 

V - exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e com a utilização de 
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medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de controle 

integrado de vetores; 

VI - realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 

definição de estratégias de intervenção;  

VII - participar da elaboração de projetos que visem avaliar novas metodologias de 

intervenção para prevenção e controle de doenças;  

VIII - realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores 

ambientais; 

IX - participar de campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; 

X - prestar informações aos moradores sobre doenças, sintomas e riscos, agente 

transmissor e medidas de prevenção; 

XI - elaborar estratégias para o encaminhamento das pendências (casas fechadas e/ou 

recusas do morador em receber a visita); 

XII - participar e/ou promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la 

para as ações de prevenção e controle de doenças; 

XIII - desenvolver atividades burocráticas internas, necessárias para o bom andamento da 

vigilância epidemiológica; 

XIV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XV - realizar outras tarefas orientadas pelo chefe imediato, que estejam na área de atuação.  

XVI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

CARGO: VIGILANTE SANITÁRIO 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 5151-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - zelar e fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários visando a prevenção e 

repreensão de tudo que possa comprometer a saúde pública; 

II - fiscalizar estabelecimentos alimentares: indústria de alimentos: doces, massas 
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frescas, panificação, congelados, sorvetes, outras; locais de elaboração e ou venda de 

alimentos: açougue, cantina escolar, casa de frios (lacticínios e embutidos), comércio/depósito 

atacadista de produtos perecíveis, confeitarias, cozinhas industriais, escolares, de clubes, 

padarias, confeitarias, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cantinas, mercados, mercearias, 

sorveteria, bares, fruteiras, quiosques, outros; 

III - fiscalizar estabelecimentos de saúde: clínicas em geral, consultórios em geral, 

outros; estabelecimentos farmacêuticos, estabelecimentos laboratoriais e outros 

estabelecimentos afins; 

IV - fiscalizar estabelecimentos de interesse em saúde: estabelecimentos de ensino: pré-

escola (creche, maternal, jardim), ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, outros; 

estabelecimentos comerciais: distribuidoras e transportadoras de medicamentos, de produtos 

laboratorial, de produtos médico, odontológico e veterinário, agropecuárias, desinsetizadora, 

desratizadora, outros; outros estabelecimentos: clubes recreativos, boite, colônia de férias, 

ginásio de esportes, academias de ginástica, piscinas de uso coletivo; 

V - fiscalizar estabelecimentos e locais de interesse em saneamento básico: comércio em 

geral oficinas em geral; postos de combustível; serviço de limpeza/desinfecção de caixa 

d’água, de fossa, vistorias em habitações rurais e urbanas e outros; 

VI - fiscalizar de outros estabelecimentos de interesse em vigilância sanitária, conforme 

pactuações realizadas entre executivo municipal, estadual e federal; 

VII - atender e fiscalizar as reclamações e denúncias; 

VIII - fazer vistorias prévias;  

IX - elaborar, emitir notificações, autos (intimação, infração, imposição de penalidades, 

outros); 

X - elaborar os relatórios de inspeção dos estabelecimentos fiscalizados e/ou quando 

solicitados por outros órgãos (Administração Direta, Promotoria Pública, Receita Municipal, 

Estadual e Federal, Procon e outros órgãos); 

XI - atender ao público (orientações técnicas, recebimentos de denúncias, outros); 

XII - fazer a conferência técnica de documentos e certidões recebidas (balancetes 

substâncias sujeitas a controle especial de drogarias e farmácias, planos de gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, outros); 

XIII - compor equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do 

processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador;  

XIV - atuar no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos nos limites do 
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município; e desenvolver ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de 

vetores. 

XV - executar, sob supervisão, as tarefas relativas ao controle da população de vetores e 

reservatórios, envolvendo uso de agentes químicos, físicos e biológicos;  

XVI - realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da 

vigilância sanitária; 

XVII - classificar os estabelecimentos e produtos segundo os critérios de risco 

epidemiológicos e sanitários; 

XVIII - participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, 

produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; 

XIX - realizar coleta de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins 

de análise fiscal, surto e controle de rotina; 

XX - validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, 

mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; 

XXI - analisar relatórios das atividades desenvolvidas, autos de infração, multas, autos de 

apreensão de alvarás, concessão de alvarás e outros; 

XXII - fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência; 

XXIII - zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho;  

XXIV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXV - executar outras tarefas previstas na Lei Municipal nº 2.238/2021, seus regulamentos 

ou outras legislações posteriores; 

XXVI - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

XXVII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS – TSG 

a)  Agente de Serviços Gerais 

b)  Condutor de Veículos 

c)  Mecânico de Veículos e Máquinas 

d)  Operador de Máquinas e Equipamentos 

e)  Pedreiro 

f)  Servente de Obras 

g) Viveirista 
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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

NÚMERO DE VAGAS: 70 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão do ensino 

fundamental completo e/ou experiência na área de atuação 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 5143-25 e 5143-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I -  executar atividades de menor grau de complexidade abrangendo trabalhos e 

atividades gerais; 

II - executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 

vidraças, jardins e outros), utilizando os produtos de limpeza apropriados;  

III - ajudar no transporte de móveis e objetos em geral e serviços de carga e descarga de 

materiais;  

IV - executar serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar 

utensílios de cozinha, etc.);  

V - executar o serviço de limpeza das ruas, parques, bosques, jardins e outros 

logradouros públicos, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas e máquinas, para 

manter a conservação e limpeza do município; 

VI - preparar a terra, rebaixando, se necessário, adubando e corrigindo suas deficiências, 

para receber mudas e plantas;  

VII - prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros; 

VIII - auxiliar em atribuições de construção, calçamento, construção de pontes e 

pavimentação em geral; 

IX - proceder à abertura de valas;  

X - proceder à limpeza de fossas e bueiros;  

XI - auxiliar na poda das plantas na época certa, utilizando ferramentas destinadas a este 

fim, para manter o ambiente harmônico, limpo e agradável; 

XII - combater às pragas e controla as doenças, utilizando produtos químicos naturais, 

para evitar a propagação e o desequilíbrio da natureza;  

XIII - separar os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou 

sucateamento, para proteger o ambiente;  
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XIV - executar serviços de troca de lâmpadas, instalações de luminárias, atendendo a 

solicitações, para garantir o desenvolvimento dos trabalhos; 

XV - verificar ao final do expediente, se as janelas estão fechadas;  

XVI - cuidar da conservação de áreas internas e externas, executando a limpeza e 

manutenção das instalações, tais como serviços de reparos elétricos, hidráulico, de sistema de 

ar-condicionado, máquinas e equipamentos eletrônicos, restauração de alvenaria, pintura e 

outros, para assegurar o funcionamento com segurança;  

XVII - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

XVIII - responsabilizar-se pelo uso adequado e racional dos materiais de limpeza; 

XIX - atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, 

separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; 

XX - auxiliar no serviço de recepção e encaminhamento de usuário aos respectivos 

destinos. 

controlar a entrada e saída de pessoas, bem como o trânsito de visitantes e usuários nos 

respectivos setores. 

XXI - controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 

atuação; 

XXII - carregar e descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de 

construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários; 

XXIII - retirar o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para recolhimento e separar 

os materiais recicláveis para descarte; 

XXIV - proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicos e outras atribuições 

correlatas; 

XXV - desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurança do trabalho; 

XXVI - estar disponível a deslocamentos durante o expediente para prestação de serviços no 

território do Município; 

XXVII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXVIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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CARGO: CONDUTOR DE VEÍCULOS 

NÚMERO DE VAGAS: 50 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental 

e/ou experiência comprovada na área de atuação. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, da 

Categoria mínima “C”. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 7823-5, 7824-05 e 7825-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - executar atividade específica, de natureza operacional, abrangendo condução, 

manutenção e conservação de veículos motorizados no transporte oficial de passageiros e 

carga, e outras atividades correlatas; 

II - dirigir automóveis, ônibus, camionetas e caminhões, empregados no transporte 

oficial de cargas e passageiro; 

III - dirigir ambulância, empregada no transporte de doentes; 

IV - executar a direção de veículos na sede e na zona rural do Município, bem como para 

outros municípios, de forma permanente ou transitória de acordo com as necessidades da 

administração municipal; 

V - tratar os passageiros com atenção e ajuda-los na carga e descarga de seus pertences; 

VI - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente; 

VII - anotar a quilometragem na saída e retorno do serviço; 

VIII - prestar conta, dentro das normas estabelecidas, das despesas de viagem, quando for 

o caso; 

IX - vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e 

óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de 

funcionamento e pronto emprego; 

X - informar defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser 

encaminhada a chefe da manutenção;  

XI - manter-se atento e informar aos superiores as épocas e condições para realização de 

manutenções preventivas especialmente as de revisões em período de garantia, sem prejuízo 

de acompanhar os trabalhos realizados em oficinas credenciadas pela municipalidade, quando 

de manutenções corretivas do veículo sob sua responsabilidade;  



 

 

 

66 
 

 

 

XII - realizar, sempre que determinado, encaminhamento e acompanhamento de serviços 

realizados no veículo sob sua responsabilidade;  

XIII - dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a 

sinalização, para conduzi-los aos locais indicados;  

XIV - examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, a localização 

destino para onde serão transportados os funcionários, pacientes, materiais e/ou máquinas; 

XV - conduzir qualquer veículo do setor ou de outros setores, quando houver 

determinação da Administração, desde que condizente com a habilitação definida em sua 

Carteira; 

XVI - portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação;  

XVII - controlar a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no 

veículo para evitar acidentes;  

XVIII - recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura 

ou local determinado pelo superior imediato; 

XIX - colaborar com a limpeza interna e externa dos veículos, mantendo-os bem 

apresentáveis, lubrificados, abastecidos e prontos para imediata utilização;  

XX - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino fundamental, Carteira 

Nacional de Habilitação de acordo com o edital e experiência comprovada na área. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 9144-05 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - efetuar a manutenção preventiva de motores, fazendo revisões nos veículos, 

máquinas e equipamentos na parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças, ou 

proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

II - examinar o veículo ou equipamento rodoviário, inspecionando-os para detectar os 

defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos; 

III - efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou dos componentes avariados, 

utilizando ferramentas e procedimentos apropriados; 

IV - procurar localizar, em todos os consertos, a causa dos defeitos apresentados; 
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V - proceder à distribuição e ajuste de peças defeituosas, utilizando ferramentas, 

instrumentos de medição e de controle e outros equipamentos, de conformidade com técnicas 

recomendadas; 

VI - fazer a montagem do conjunto mecânico, substituindo peças ou sanando defeitos, 

utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados;  

VII - quando terceirizado o serviço, fiscalizar e testar o serviço executado, colocando o 

veículo ou máquinas rodoviárias em funcionamento, dirigindo-o, se for o caso, para 

comprovar o seu resultado; 

VIII - ter conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque; 

IX - efetuar ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos, 

máquinas e equipamentos; 

X - ter conhecimento de sistema pneumático e hidráulico; 

XI - ter conhecimento de sistema com ignição e injeção eletrônica; 

XXIX - zelar por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza, conserto, 

manutenção, substituição e devolução;  

XXX - desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurança do trabalho; 

XXXI - estar disponível a deslocamentos durante o expediente para prestação de serviços no 

território do Município; 

XXXII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXXIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

NÚMERO DE VAGAS: 40 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino fundamental, e/ou 

experiência comprovada na área de atuação. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, da 

Categoria mínima “C”. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 7821-20 
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ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - operar, dirigir e controlar máquinas pesadas tais como pá carregadeira, 

retroescavadeira, trator de esteira, micro trator, rolo compactador, e outras máquinas 

montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para 

mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares; 

II - operar, dirigir e controlar veículos pesados e leves motorizados no transporte oficial 

de passageiros e carga, e outras atividades correlatas. 

III - operar máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos 

necessários para escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares;  

IV - operar máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários;  

V - operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos 

para executar obras na construção civil, estradas e pistas;  

VI - operar máquinas providas de rolos compressores, acionando comandos para 

compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções de estradas;  

VII - operar máquinas para estender camadas de asfalto ou betume;  

VIII - executar a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; fazer a recuperação e 

conservação de estradas; retirar entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da 

cidade; 

IX - estudar o local de trabalho e dos serviços a serem executados, determinando o tipo 

de equipamento, para assegurar um atendimento eficiente;  

X - verificar o estado funcional dos equipamentos, testando-os e retirando-os de uso, 

para não comprometer a segurança pessoal e patrimonial dos munícipes;  

XI - fazer boletim diário, anotando horas trabalhadas, horas a disposição, horas de 

manutenção, quantidade de combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para 

manutenção preventiva da máquina; 

XII - responsabilizar-se pela máquina quando lhe entregue, cuidando para as pessoas não 

qualificadas venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos; 

XIII - informar defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha 

específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção;  

XIV - fazer revisão completa colaborando com o mecânico no conserto e manutenção da 

mesma; 

XV - estar atento a manobras e operações normais para evitar acidentes; 

XVI - fazer uso dos equipamentos de segurança, conforme normas correlatas; 
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XVII - colaborar na limpeza e organização do local de trabalho;  

XVIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato.  

 

CARGO: PEDREIRO 

NÚMERO DE VAGAS: 05 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino fundamental e/ou 

experiência comprovada na área de atuação 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 7152-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - executar, de acordo com as especificações e necessidades da Administração 

Municipal, serviços de construção, reconstrução e reparos, utilizando-se de processos e 

instrumentos pertinentes ao ofício; 

II - verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor 

maneira de fazer o trabalho e orientar-se na escolha do material;  

III - misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a 

ser empregada no assento de tijolos, ladrilhos e materiais afins;  

IV - assentar tijolos maciços ou ocos e outros materiais de construção, para edificar 

muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, bem como, assentar tijolos de material 

refratário, para construir e fazer reparos;  

V - construir passeios, ruas e meios fios;  

VI - revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso 

ou material similar;  

VII - construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou 

pedras em fileiras ou seguindo o desenho e formas indicadas e unindo-os com argamassa;  

VIII - rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das 

mesmas;  

IX - realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e 

outros;  
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X - dar acabamento às obras construídas ou reconstruídas, assentando ladrilhos, 

azulejos, cerâmicas, pedras, batentes, pias, vitrais, grades, manilhas, telhas, aparelhos 

sanitários, válvulas, etc; 

XI - montar e desmontar andaimes de madeiras ou metálicos para a execução da obra 

desejada;  

XIX - colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando;  

XX - fazer uso dos equipamentos de segurança, conforme normas correlatas; 

XII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato.  

 

CARGO: SERVENTE DE OBRAS 

NÚMERO DE VAGAS: 50 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino fundamental e/ou 

experiência na área de atuação. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 7170-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - auxiliar os serviços do pedreiro e do carpinteiro do município; 

II - misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a 

ser empregada no assento de tijolos, ladrilhos e materiais afins;  

III - assentar tijolos maciços ou ocos e outros materiais de construção, para edificar 

muros, paredes e outras obras, bem como, assentar tijolos de material refratário, para construir 

e fazer reparos;  

IV - executar serviços de limpeza e conservação de instalações, móveis, equipamentos e 

utensílios em geral, nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal, varrendo, lavando, 

encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo, para preservar as condições de higiene 

e manter a boa aparência destes locais; 

V - realizar atividades variadas e simples, tais como: abertura de valas, capina limpeza 

de áreas; poda de árvores, limpeza e conservação de jardins; preparo de madeira para 

construção; preparo de terreno, compactação, preparo de massa de concreto, serviço simples 

de marcenaria e carpintaria, limpeza urbana, escavação, vedação, desmonte e transporte;  
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VI - manusear equipamentos, utensílios e máquinas de operação simples;  

VII - fazer calçamento de ruas;  

VIII - vigiar o patrimônio público, zelar pela abertura e fechamento das repartições 

municipais, principalmente em áreas externas;  

IX - coleta de lixo; acompanhamento de operadores de máquinas;  

X - providenciar e zelar pela boa organização dos serviços de copa e cantina, limpando-

as e conservando-as para manter a ordem e higiene local;  

XI - recolher ferramentas e equipamentos utilizados na manutenção de máquinas e 

equipamentos, zelando pela sua guarda e conservação; 

XII - executar ou auxiliar na execução de qualquer serviço de natureza braçal, conforme 

instruções e solicitação da chefia e de acordo com sua área de atuação;  

XIII - fazer uso dos equipamentos de segurança, conforme normas correlatas; 

XIV - exercer outras atividades afins, atendendo a ordens superiores. 

 

CARGO: VIVEIRISTA 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão do ensino 

fundamental completo e/ou experiência na área de atuação 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 6320-15 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I -  executar atividades de menor grau de complexidade abrangendo trabalhos e atividades 

gerais; 

II - executar serviços de plantação de mudas em geral, preparação de terra, plantio, 

poda, adubação, capina, corte de grama; 

III - ajudar no transporte de móveis e objetos em geral e serviços de carga e descarga de 

materiais;  

IV - executar o serviço de limpeza das ruas, parques, bosques, jardins e outros 

logradouros públicos, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas e máquinas, para 

manter a conservação e limpeza do município; 

V - preparar a terra, rebaixando, se necessário, adubando e corrigindo suas deficiências, 
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para receber mudas e plantas;  

VI - prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros; 

VII - auxiliar em atribuições de construção, calçamento, construção de pontes e 

pavimentação em geral; 

VIII - proceder à abertura de valas;  

IX - proceder à limpeza de fossas e bueiros;  

X - auxiliar na poda das plantas na época certa, utilizando ferramentas destinadas a este 

fim, para manter o ambiente harmônico, limpo e agradável; 

XI - combater às pragas e controla as doenças, utilizando produtos químicos naturais, 

para evitar a propagação e o desequilíbrio da natureza;  

XII - separar os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou 

sucateamento, para proteger o ambiente;  

XIII - executar serviços de troca de lâmpadas, instalações de luminárias, atendendo a 

solicitações, para garantir o desenvolvimento dos trabalhos; 

XIV - verificar ao final do expediente, se as janelas estão fechadas;  

XV - cuidar da conservação de áreas internas e externas, executando a limpeza e 

manutenção das instalações, tais como serviços de reparos elétricos, hidráulico, de sistema de 

ar-condicionado, máquinas e equipamentos eletrônicos, restauração de alvenaria, pintura e 

outros, para assegurar o funcionamento com segurança;  

XVI - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

XVII - responsabilizar-se pelo uso adequado e racional dos materiais de limpeza; 

XVIII - atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, 

separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; 

XIX - auxiliar no serviço de recepção e encaminhamento de usuário aos respectivos 

destinos. 

XX - controlar a entrada e saída de pessoas, bem como o trânsito de visitantes e usuários 

nos respectivos setores. 

XXI - controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 

atuação; 

XXII - carregar e descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de 

construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários; 

XXIII - retirar o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para recolhimento e separar 
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os materiais recicláveis para descarte; 

XXIV - proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicos e outras atribuições 

correlatas; 

XXV - desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurança do trabalho; 

XXVI - estar disponível a deslocamentos durante o expediente para prestação de serviços no 

território do Município; 

XXVII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXVIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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ANEXO I 

TABELA DE CARGOS, TITULAÇÃO, 

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

• Enfermeiro 

• Médico 

 

CARGO: ENFERMEIRO – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 1 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso superior com registro 

no respectivo órgão fiscalizador da profissão - COREN. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2235-60 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

I - realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 

fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 

II - realizar consultas de enfermagem, conforme protocolos estabelecidos nos programas 

do Ministério da Saúde e disposições legais da profissão; 

III - executar as ações de assistência integral a criança, mulher, adolescente, adultos e 

idoso; 

IV - aliar atuação clínica à prática de saúde coletiva; 

V - realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção 

básica, definidas na Norma Operacional de Assistência Básica (NOAS) de 2002; 

VI - supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho das funções; 

VII - participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o 

aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;  
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VIII - identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de 

reuniões e através da observação sistematizada, programando e coordenando as atividades da 

equipe de enfermagem, visando à preservação e recuperação da saúde;  

IX - elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para 

determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho;  

X - planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação 

e outras;  

XI - executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, prestar cuidados 

de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal e outros tratamentos, valendo-

se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar 

físico, mental e social aos pacientes;  

XII - executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica;  

XIII - requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho 

adequado dos trabalhos de enfermagem;  

XIV - providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, 

bem como faz análise dos mesmos;  

XV - planejar, organizar e administrar serviços na instituição de saúde pública, 

desenvolvendo atividades técnico-administrativas na elaboração de normas, instruções, 

roteiros e rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos no 

sentido de servirem de apoio a atividades afins;  

XVI - implantar normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, 

para evitar acidentes;  

XVII - registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em 

relação ao paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem 

da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle 

da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa;  

XVIII - notificar os casos suspeitos de Aedes aegypti, chikungunya e Zika vírus, em ficha 

específica do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e/ou outros 

sistemas similares, e informar a equipe de Atenção Básica;  

XIX - participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde 

pública, materno-infantil, imunização; 

XX - participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da 

população; 
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XXI - participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 

programas de vigilância epidemiológica; 

XXII - participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

XXIII - realizar a previsão, provisão e controle de material e equipamentos; auxiliar na 

conservação de aparelhos e equipamentos e quando necessário, solicitar consertos;  

XXIV - realizar supervisão, treinamentos e avaliações do pessoal de enfermagem; 

XXV - trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental;  

XXVI - realizar todas as atividades inerentes ao enfermeiro dentro dos Programas da Saúde. 

XXVII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXVIII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato 

XXIX - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

CARGO: MÉDICO – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso superior 

com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão 

JORNADA DE TRABALHO: 10 HORAS 

CBO: 2251-39 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - realizar as atividades específicas de consultas médicas em geral, atendimentos 

emergenciais, visitas domiciliares, realização de exames em geral, distribuição de 

medicamentos básicos, realização de campanhas educativas, além de outros; 

II - garantir atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos;  

III - realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;  

IV - realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 

na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
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(escolas, associações etc.); 

V - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

VI - prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando, 

diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientação e solicitando hospitalização e 

exames, quando necessário; 

VII - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 

deles;  

VIII - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 

internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 

usuário;  

IX - contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os 

membros da equipe;  

X - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da unidade de saúde; 

XI - realizar ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  

XII - participar da elaboração de protocolos, e de atividades de educação permanente, 

contribuindo com os serviços essenciais prestados na unidade;  

XIII - implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individual 

quanto coletivas, zelar pela prevenção e recuperação da saúde da população;  

XIV - notificar doenças e agravos de notificação compulsória;  

XV - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na 

Atenção Básica/prontuário eletrônico;  

XVI - emitir opinião acerca da padronização, aquisição, distribuição, instalação e 

manutenção de equipamentos e materiais para a área da saúde; 

XVII - participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, 

verificando as suas condições de saúde; 

XVIII - emitir laudos para admissão, concessão de licença, aposentadoria por invalidez, 

readaptação, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental; 

XIX - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, 

para justificação de faltas ao emprego, atestados, licenças, laudos e outras informações; 

XX - operacionalizar os sistemas de informação na emissão de receituários, requisições de 

exames ao paciente, encaminhamentos às especialidades e biópsias, anotações de resultados 
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de exames no cadastro do paciente; 

XXI - valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo 

terapêutico e de confiança;  

XXII - zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho;  

XXIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXIV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

XXV - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO – ATM 

a)  Técnico em Contabilidade 

b)  Técnico em Enfermagem 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio técnico, com 

registro no órgão fiscalizador da profissão, se houver, e experiência comprovada na área de 

atuação 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 3511-05 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - realizar atividades contábeis inerentes à Administração Pública; 

II - identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria 

aos diversos setores que compõem a Municipalidade; 

III - executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar 

contabilidade gerencial; 

IV - realizar controle patrimonial; 

V - conferir, documentos contábeis, efetuando cálculos para composição de valores;  

VI - preparar balancetes, balanços e demonstrativos de contas;  

VII - efetuar a organização e o controle de arquivos contábeis;  

VIII - efetuar anotações e registros específicos, observando prazos, acompanhando e 

informando o andamento de assuntos pendentes, emitindo relatórios;  
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IX - efetuar a conciliação de contas, detectando e corrigindo erros;  

X - acompanhar as entradas financeiras e emissão de documentos de apropriação na 

receita municipal, efetuando o fechamento anual;  

XI - corrigir a escrituração das peças contábeis, atentando para a transcrição correta dos 

dados contidos nos documentos originais, utilizando sistemas informatizados, a fim de 

cumprir as exigências legais;  

XII - organizar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de registro, da liquidação 

da despesa pública; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados 

contábeis e efetuando cálculos, com base em informações disponíveis;  

XIII - atender as demandas e seguir as orientações contábeis do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina e outros órgãos fiscalizadores; 

XIV - desempenhar outras atividades correlatas. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 05 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de curso de ensino 

médio, curso técnico de enfermagem legalmente reconhecido, com registro no conselho de 

classe – COREN. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 5151-35 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 

pacientes, sob supervisão do enfermeiro;  

II - auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 

programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção;  

III - preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de 

realização dos mesmos;  

IV - colher e ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames de laboratório, 

segundo orientação;  

V - orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, 

utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;  
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VI - verificar os sinais vitais e as condições gerais do paciente, segundo prescrição 

médica e de enfermagem;  

VII - preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 

intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;  

VIII - cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;  

IX - realizar a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura;  

X - auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;  

XI - realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 

necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;  

XII - efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as 

normas do município, o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;  

XIII - controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;  

XIV - manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;  

XV - executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 

equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; 

XVI - auxiliar na prevenção e execução de programas de assistência integral à saúde e 

participando de programas de higiene e segurança do trabalho, e de prevenção de acidentes e 

de doenças profissionais e do trabalho além, de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro; 

XVII - participar de programa de treinamento, quando convocado; 

XVIII - proceder à triagem dos pacientes; fazer inalações; aplicar e conservar vacinas; 

efetuar pequenos e grandes curativos; executar punções de artérias e veias; entre outros 

procedimentos não privativos da enfermagem; 

XIX - acompanhar e auxiliar o paciente nas atividades de pré e pós consulta; 

XX - participar dos trabalhos relativos aos programas de planejamento familiar e 

atendimento às gestantes, e outros programas direcionados aos doentes; 

XXI - executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

XXII - operacionalizar sistemas de informações específicos dentro de sua área de atuação; 

XXIII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XXIV - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO -AAM 

a)  Auxiliar de Administração 

b)  Auxiliar de Enfermagem 

c)  Auxiliar de Expediente 

d)  Auxiliar de Informática 

e)  Auxiliar de Tributação 

f)  Exator 

g)  Fiscal de Caça, Pesca e Meio Ambiente 

h)  Fiscal Fazendário 

i)  Instrutor de Esportes 

j)  Oficial Administrativo 

k)  Telefonista 

l) Vigilante Sanitário 

 

CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de nível médio e experiência na 

área de atuação. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 4110-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - auxiliar na execução de tarefas administrativas em diversos setores, conforme 

necessidade da Administração Municipal;  

II - auxiliar na preparação de documentação junto ao setor de recursos humanos, 

contabilidade, licitações, patrimônio ou outros setores;  

III - coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, 

efetuando cálculos, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina 

administrativa;  

IV - proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 

efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário; 

V - pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de contas, 
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arquivos, e outras fontes;  

VI - preparar e/ou traçar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando 

documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados;  

VII - efetuar a compilação de atos oficiais;  

VIII - operar equipamentos, bem como transferir, cadastrar e desenvolver atividades 

externas e internas;  

IX - receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências, documentos e 

encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando ao setor destinado; 

X - recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações desejadas, 

orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 

existentes ou encaminhando-as ao local adequado;  

XI - atender e realizar chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou 

fornecer informações;  

XII - operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores 

de textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor; 

XIII - secretariar as escolas municipais e outros departamentos da Administração Pública;  

XIV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 3222-30 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as 

chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo;  

II - verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 

pressão, para registrar anomalias nos pacientes;  

III - realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo 

esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem como procede retirada de pontos, 
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de cortes já cicatrizados;  

IV - presta atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso;  

V - prestar atendimento básico domiciliar;  

VI - auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico;  

VII - participar em campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças;  

VIII - orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação;  

IX - preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios;  

X - preparar e acondicionar materiais para a esterilização em autoclave e estufa;  

XI - requisitar material necessário para o desempenho de suas funções;  

XII - orientar o paciente no período pós-consulta;  

XIII - administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições 

respectivamente;  

XIV - conhecer os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e 

surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no 

bloqueio destas doenças notificadas;  

XV - acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças 

infectocontagiosas, notificadas para o devido controle das mesmas; 

XVI - atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e 

higiene dos mesmos, a fim de proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; 

XVII - registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 

importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar a equipe de saúde e 

possibilitar a tomada de providências imediatas; 

XVIII - trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança; 

XIX - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XX - executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

CARGO: AUXILIAR DE EXPEDIENTE – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio e experiência 

na área de atuação 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 4110-05 
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ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - executar atividades auxiliares, compreendendo as atribuições que se destinam a 

executar, sob supervisão imediata, trabalhos administrativos de rotina, tais como redigir e 

digitar documentos oficiais e outras atividades correlatas; 

II - atender ao público;  

III - receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e 

compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas;  

IV - digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados;  

V - elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento;  

VI - receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos; conferir, 

organizar e controlar documentos e processos;  

VII - realizar atividades auxiliares e de apoio em reuniões e audiências, inclusive a de 

digitação de documentos;  

VIII - minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, protocolando-

os quando necessário, entre outros;  

IX - registrar, informatizar dados essenciais, armazenar arquivos digitais em dispositivos 

e memórias disponíveis;  

X - receber, conferir, separar produtos e mercadorias, fazendo controle de estoque; 

XXI - fazer os lançamentos, alimentar planilhas diariamente, além de fazer relatórios e 

inventários; 

XXII - trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança; 

XXIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XXIV - executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

 

CARGO: AUXILIAR DE INFORMÁTICA - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 3172-05 
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ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - auxiliar os servidores a fazerem um uso mais inteligente e dinâmico das soluções 

tecnológicas disponíveis na Administração Municipal; 

II - responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança da 

informação;  

III - efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos elementos de infraestrutura 

necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TI;  

IV - gerenciar e acompanhar os trabalhos das empresas terceirizadas fornecedores de 

sistemas, serviços e equipamentos para o município;  

V - identificar, implementar e administrar soluções de infraestrutura de TI para o 

desenvolvimento das atividades administrativas;  

VI - instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, 

sistemas operacionais e outros softwares básicos necessários ao funcionamento de serviços e 

soluções de TI;  

VII - manter atualizadas as versões de todos os softwares e de componentes dos serviços e 

soluções de TI, bem como gerenciar as respectivas licenças de uso e outros mecanismos que 

assegurem a recuperação da instalação dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos 

serviços;  

VIII - auxiliar na recuperação de dados/arquivos e permissão de acesso em pastas 

compartilhadas e servidores de rede; 

IX - auxiliar nas solicitações para atualização, configuração, instalação, manutenção de 

rede de dados local; 

X - promover o suporte e o atendimento adequados aos servidores usuários de TI;  

XI - prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, 

homologação, treinamento e uso de serviços e soluções de TI;  

XII - manifestar-se quanto aos aspectos técnicos e custos envolvidos no atendimento às 

solicitações;  

XIII - zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e sistemas de informática de 

todos os setores do município, atendendo as demandas prontamente e se descolando até os 

locais de solicitação, quando necessário;  

XIV - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  
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XVI - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 

 

CARGO: AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2544-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - atividades auxiliares, sob supervisão imediata, relacionadas ao cumprimento do 

Código tributário Municipal e legislação e posturas municipais, e outras legislações. 

II - Auxiliar na elaboração de planos de fiscalização, consultando documentos 

específicos e guiando-se pela legislação fiscal, para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob 

sua responsabilidade; 

III - atender e orientar o contribuinte; 

IV - auxiliar a executar as tarefas de fiscalização de tributos do município, inspecionando 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades, 

examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 

defender os interesses do Município; 

V - auxiliar no gerenciamento dos cadastros de contribuintes, outorgando inclusões, 

exclusões, alterações e respectivo processamento de acordo com a legislação; 

VI - manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 

divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e 

proporcionar instituições especializadas; 

VII - executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 

arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento 

de informações e atendimento ao público interno e externo. 

VIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

IX - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

X - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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CARGO: EXATOR – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 3532-30 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - supervisionar e controlar serviços financeiros e créditos bancários;  

II - elaborar orçamentos;  

III - efetuar e conferir pagamentos; 

IV - custodiar valores e/ou títulos que lhe forem confiados, procedendo ao respectivo 

registro;  

V - proceder ao pagamento de todas as despesas legalmente autorizadas e processadas;  

VI - verificar e controlar saldos bancários;  

VII - realizar conciliação bancária;  

VIII - identificar os dados necessários para a reconciliação bancária;  

IX - auxiliar no levantamento de dados e informações a fim de subsidiar os serviços 

econômicos e financeiros;  

X - elaborar relatórios demonstrativos do movimento e posição financeira dos diversos 

órgãos que compõem a Administração Pública Municipal;  

XI - controlar o arquivo geral dos documentos de tesouraria;  

XII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XIII - desempenhar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO: FISCAL DE CAÇA, PESCA E MEIO AMBIENTE – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 3522-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente;  
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II - fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos e a população 

em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus 

atos;  

III - revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à 

legislação ambiental vigente;  

IV - requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades 

de controle, regulação e fiscalização;  

V - programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e 

fiscalização na área ambiental;  

VI - analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às atividades de 

controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  

VII - apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos de 

controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  

VIII - apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação 

ambiental do Município;  

IX - verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  

X - proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo 

competente;  

XI - instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de 

licença de regularização ambiental;  

XII - emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; 

XIII - manter-se informado a respeito da política ambiental, acompanhando as divulgações 

feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e proporcionar 

instituições especializadas; 

XIV - executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 

arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento 

de informações e atendimento ao público interno e externo. 

XV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XVI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XVII - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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CARGO: FISCAL FAZENDÁRIO - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2545-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - realizar a fiscalização dos tributos, orientando-se sobre os critérios de fiscalização e 

práticas correspondentes, para cooperar no aperfeiçoamento e racionalização das normas e 

medidas fiscalizadoras; 

II - atender e orientar contribuintes; 

III - executar as tarefas de fiscalização de tributos do município, inspecionando 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades, 

examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 

defender os interesses do Município; 

IV - fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; 

V - constituir o crédito tributário mediante lançamento de tributos; 

VI - efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos; 

VII - lavrar termos e notificações e aplicar penalidades administrativas quando 

necessárias;  

VIII - efetuar diligências, realizar atividades de fiscalização em campo e aplicar todos os 

mecanismos legais vigentes à consecução da atividade;  

IX - gerir o cadastro de contribuintes, outorgando inclusões, exclusões, alterações e 

respectivo processamento de acordo com a legislação; 

X - supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais 

administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, quando assim definido 

em lei ou convênio; 

XI - planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de 

outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e 

valores; 

XII - acompanhar e informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida 

Ativa, bem como planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 

arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições de competência municipal;  
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XIII - analisar, elaborar e decidir em processos administrativo fiscais, nas respectivas 

esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à 

solicitação de retificação de declaração, à imunidade, suspensão, exclusão e extinção de 

créditos tributários;  

XIV - participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à 

Administração Tributária, se for o caso;  

XV - manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 

divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e 

proporcionar instituições especializadas; 

XVI - executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 

arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento 

de informações e atendimento ao público interno e externo. 

XVII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 

XVIII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

XIX - executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: INSTRUTOR DE ESPORTES - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 2241 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas em geral ensinando os 

princípios e regras técnicas de atividades esportivas. 

II - definir a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à 

postura, intensidade e frequência de cada exercício. 

III - efetuar testes de avaliação física, estudar as necessidades e a capacidade física de 

alunos, de acordo com suas características individuais; 

IV - elaborar programas de atividades esportivas, de acordo com a necessidade, 
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capacidade e objetivos a que se destinam; 

V - instruir sobre exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de 

aparelhos e instalações de esportes; 

VI - desenvolvimento de atividades com públicos especiais: deficientes físicos, 

diabéticos, gestantes, cardíacos, crianças, idosos; 

VII - atuar em exercícios de recuperação de indivíduos portadores de deficiências físicas, 

através de exercícios corretivos, desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas para 

o bom desempenho do atleta em competições esportivas e atividades similares; 

VIII - intervir através da prevenção, promoção e reabilitação da saúde por meio da 

educação, oferecimento de eventos, lazer e esportes, desempenhando deste modo, atividades 

muito importantes no âmbito da saúde coletiva; 

IX - participar de equipes multi interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos 

e pedagógicos na área de atividades físicas e do desporto; 

X - desenvolver as atividades esportivas dentro dos programas governamentais; 

XI - proporcionar educação permanente em atividade físico-prático corporal, nutrição e 

saúde juntamente com as equipes da saúde, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 

supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço;  

XII - contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 

proposta de inclusão social e combate à violência;  

XIII - capacitar os profissionais inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 

como facilitador/monitor no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; 

XIV - Ter capacidade de liderança, determinação e espírito competitivo. 

XV - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XVI - Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 4110-10 
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ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - auxiliar na execução de tarefas administrativas, em todos os setores, envolvendo a 

interpretação e observância de lei, regulamentos, portarias e normas gerais;  

II - auxiliar na preparação de documentação junto ao setor de recursos humanos, 

contabilidade, licitações, patrimônio ou outros setores;  

III - coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, 

efetuando cálculos, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina 

administrativa;  

IV - proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 

efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário; 

V - preparar e/ou traçar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando 

documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados;  

VI - efetuar a compilação de atos oficiais;  

VII - operar equipamentos, bem como transferir, cadastrar e desenvolver atividades 

externas e internas;  

VIII - receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências, documentos e 

encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando ao setor destinado; 

IX - recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações desejadas, 

orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 

existentes ou encaminhando-as ao local adequado;  

X - atender e realizar chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou 

fornecer informações;  

XI - operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores 

de textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor; 

XII - secretariar as escolas municipais e outros Departamentos da Administração Pública;  

XIII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XIV - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: TELEFONISTA - cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 02 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de ensino médio. 
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JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 4222-05 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - vigiar permanentemente o painel, observando os sinais emitidos, para atender as 

chamadas telefônicas;  

II - operar aparelho telefônico, manejando seus dispositivos, recebendo, efetuando, 

transferindo ligações internas, externas ou interurbanas, entre o solicitante e o destinatário, 

com outros telefonistas para quem vai dirigir a chamada;  

III - registrar a duração e/ou custo das ligações em formulários próprios que permitam a 

cobrança e/ou controle das mesmas;  

IV - procurar informações para localizar números de telefones em listas telefônicas ou 

agendas, mediante solicitação;  

V - operar computador, celulares e outro equipamentos eletrônicos, recepcionando e 

transmitindo;  

VI - repassar recados com o máximo de brevidade possível, informar números de 

telefones bem como registra chamadas com clareza e precisão;  

VII - manter atualizada a agenda de telefones, selecionando os telefones mais utilizados e 

os mais importantes;  

VIII - zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e 

manutenção, assegurando-lhe perfeitas condições e funcionamento;  

IX - recepcionar os visitantes, anunciando as respectivas chegadas e encaminhando-os 

para os diversos setores; 

X - organizar a triagem dos que buscam o atendimento;  

XI - facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos 

atendidos; 

XII - manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter 

cordialidade, bom trato;  

XIII - arquivar documentos e outros;  

XIV - emitir encaminhamentos devidamente autorizados; 

XV - colaborar com a limpeza e organização de local de trabalho;  

XVI - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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CARGO: VIGILANTE SANITÁRIO – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Portador de certificado de conclusão de ensino médio. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS 

CBO: 5151-20 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - zelar e fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários visando a prevenção e 

repreensão de tudo que possa comprometer a saúde pública; 

II - fiscalizar estabelecimentos alimentares: indústria de alimentos: doces, massas 

frescas, panificação, congelados, sorvetes, outras; locais de elaboração e ou venda de 

alimentos: açougue, cantina escolar, casa de frios (lacticínios e embutidos), comércio/depósito 

atacadista de produtos perecíveis, confeitarias, cozinhas industriais, escolares, de clubes, 

padarias, confeitarias, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cantinas, mercados, mercearias, 

sorveteria, bares, fruteiras, quiosques, outros; 

III - fiscalizar estabelecimentos de saúde: clínicas em geral, consultórios em geral, 

outros; estabelecimentos farmacêuticos, estabelecimentos laboratoriais e outros 

estabelecimentos afins; 

IV - fiscalizar estabelecimentos de interesse em saúde: estabelecimentos de ensino: pré-

escola (creche, maternal, jardim), ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, outros; 

estabelecimentos comerciais: distribuidoras e transportadoras de medicamentos, de produtos 

laboratorial, de produtos médico, odontológico e veterinário, agropecuárias, desinsetizadora, 

desratizadora, outros; outros estabelecimentos: clubes recreativos, boite, colônia de férias, 

ginásio de esportes, academias de ginástica, piscinas de uso coletivo; 

V - fiscalizar estabelecimentos e locais de interesse em saneamento básico: comércio em 

geral oficinas em geral; postos de combustível; serviço de limpeza/desinfecção de caixa 

d’água, de fossa, vistorias em habitações rurais e urbanas e outros; 

VI - fiscalizar de outros estabelecimentos de interesse em vigilância sanitária, conforme 

pactuações realizadas entre executivo municipal, estadual e federal; 

VII - atender e fiscalizar as reclamações e denúncias; 

VIII - fazer vistorias prévias;  

IX - elaborar, emitir notificações, autos (intimação, infração, imposição de penalidades, 

outros); 
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X - elaborar os relatórios de inspeção dos estabelecimentos fiscalizados e/ou quando 

solicitados por outros órgãos (Administração Direta, Promotoria Pública, Receita Municipal, 

Estadual e Federal, Procon e outros órgãos); 

XI - atender ao público (orientações técnicas, recebimentos de denúncias, outros); 

XII - fazer a conferência técnica de documentos e certidões recebidas (balancetes 

substâncias sujeitas a controle especial de drogarias e farmácias, planos de gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, outros); 

XIII - compor equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do 

processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador;  

XIV - atuar no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos nos limites do 

município; e desenvolver ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de 

vetores. 

XV - executar, sob supervisão, as tarefas relativas ao controle da população de vetores e 

reservatórios, envolvendo uso de agentes químicos, físicos e biológicos;  

XVI - realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da 

vigilância sanitária; 

XVII - classificar os estabelecimentos e produtos segundo os critérios de risco 

epidemiológicos e sanitários; 

XVIII - participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, 

produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; 

XIX - realizar coleta de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins 

de análise fiscal, surto e controle de rotina; 

XX - validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, 

mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; 

XXI - analisar relatórios das atividades desenvolvidas, autos de infração, multas, autos de 

apreensão de alvarás, concessão de alvarás e outros; 

XXII - fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência; 

XXIII - zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho;  

XXIV - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXV - executar outras tarefas previstas na Lei Municipal nº 2.238/2021, seus regulamentos 

ou outras legislações posteriores; 

XXVI - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

XXVII - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 
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compatível      com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico;  

 

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS - TSG 

 

a)  Fiscal de Obras 

b) Gari 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 01 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de ensino fundamental. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 3522-10 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - efetuar fiscalização quanto às normas de obras e posturas municipais, bem como 

aquelas relativas a atividades comerciais, publicidade e vias públicas; 

II - verificar se as obras e serviços estão sendo executados de acordo com a legislação e 

com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a observância dos padrões 

mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações; 

III - fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo 

também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, 

andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações;  

IV - fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor 

Participativo, Código de Posturas Municipal e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo;  

V - emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da 

legislação urbanística municipal;  

VI - reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas 

estabelecidas na legislação urbanística municipal, as edificações clandestinas, a formação de 

loteamento irregulares e os agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do 

Município;  

VII - realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou 

reformadas;  
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VIII - definir a numeração das edificações, a pedido do interessado;  

IX - elaborar relatório de fiscalização;  

X - orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  

XI - apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotadas; 

XII - autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, 

serviços e outros;  

XIII - regular o uso e a manutenção dos logradouros públicos;  

XIV - autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos 

imóveis;  

XV - fiscalizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos e outros;  

XVI - elaborar relatório de fiscalização;  

XVII - orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  

XVIII - apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotada; 

XIX - verificar e informar as situações constatadas durante o atendimento de reclamações 

da população, solicitações e processos administrativos e judiciais em que seja necessária a 

verificação in loco; 

XX - atualizar dados em planilha, bem como apresentar o andamento das fiscalizações ao 

respectivo responsável, com o intuito de mantê-lo informado quanto as atividades diárias; 

XXI - desenvolver ações, com veículo oficial, desde que possua habilitação – CNH 

compatível com o veículo a ser guiado, e autorização de superior hierárquico; 

XXII - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XXIII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

CARGO: GARI – cargo em extinção 

NÚMERO DE VAGAS: 04 

TITULAÇÃO EXIGIDA INICIAL: Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS 

CBO: 5142-15 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

I - atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de 

complexidade, abrangendo trabalhos de limpeza; 

II - varrer ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, utilizando diversos tipos 
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de vassouras, para deixá-los limpos;  

III - reunir ou amontoar detritos, fragmentos e outros objetos, empregando ancinhos ou 

outros instrumentos, para posteriormente recolhê-los;  

IV - recolher os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos 

apropriados, a fim de facilitar a coleta e o transporte;  

V - limpar as bocas de lobo, campinas e córregos. 

VI - colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

VII - executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO II 

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO 

 

CARGOS EFETIVOS EXISTENTES 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS 

 

Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: CONTADOR 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 
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Cargo: ENFERMEIRO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: FARMACÊUTICO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 
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Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

 

Cargo: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 
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Cargo: NUTRICIONISTA 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: ODONTÓLOGO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: PSICÓLOGO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: TURISMÓLOGO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 
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GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO - ATM 

 

Cargo: FISCAL DE OBRAS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 
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NP Pós-Graduação - 

 

 

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AAM 

 

 

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: VIGILANTE SANITÁRIO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS - TSG 
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Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: CONDUTOR DE VEÍCULOS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 
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Cargo: PEDREIRO 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: SERVENTE DE OBRAS 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: VIVEIRISTA 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 
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CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS 

 

Cargo: ENFERMEIRO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

Cargo: MÉDICO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação NMs 

NMs Mestrado - 

 

 

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO - ATM 

 

Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 
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Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AAM 

 

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: AUXILIAR DE EXPEDIENTE (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 
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NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: AUXILIAR DE INFORMÁTICA (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

Cargo: EXATOR (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: FISCAL DE CAÇA, PESCA E MEIO AMBIENTE (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 
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Cargo: FISCAL FAZENDÁRIO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: INSTRUTOR DE ESPORTES (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

Cargo: TELEFONISTA (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 
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Cargo: VIGILANTE SANITÁRIO (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior NP 

NP Pós-Graduação - 

 

 

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS - TSG 

 

Cargo: FISCAL DE OBRAS (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 

 

Cargo: GARI (em extinção) 

NÍVEIS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 

VERTICAL 

NF Ensino Fundamental NM 

NM Ensino Médio NS 

NS Ensino Superior - 
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ANEXO III 

TABELA DE VENCIMENTOS BASE DOS CARGOS 

 

CARGOS EFETIVOS EXISTENTES 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Analista de Sistemas 30 3.030,00 

Assistente Social 30 2.765,36 

Contador  30 3.636,00 

Enfermeiro  40 4.326,21 

Engenheiro Agrônomo  40 3.852,61 

Engenheiro Civil 30 2.889,46 

Farmacêutico  30 2.923,55 

Fiscal de Tributos  30 3.636,00 

Fisioterapeuta  40 2.538,00 

Instrutor de Educação Física  40 2.400,00 

Médico Veterinário 40 2.985,61 

Nutricionista  30 3.167,14 

Odontólogo 20 3.915,36 

Psicólogo  30 2.285,21 

Turismólogo  30 2.220,00 
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GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO - ATM 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Fiscal de Obras  30 2.700,00 

Técnico Administrativo  30 2.700,00 

Técnico em Topografia  30 2.700,00 

Técnico em Enfermagem  40 2.214,58 

 

 

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AAM 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Auxiliar Administrativo 30 2.100,00 

Vigilante Epidemiológico 40 2.889,42 

Vigilante Sanitário  40 2.424,00 

 

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS - TSG 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Agente de Serviços Gerais 40 1.500,00 

Condutor de Veículos 40 2.100,00 

Mecânico de Veículos e Máquinas 40 4.200,00 

Operador de Máquinas e Equipamentos 40 2.424,00 

Pedreiro 40 1.500,00 

Servente de Obras 40 1.500,00 

Viveirista 40 1.212,00 
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CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Enfermeiro 30 3.244,66 

Médico 10 9.658,28 

 

 

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO - ATM 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Técnico em Contabilidade  30 4.193,19 

Técnico em Enfermagem 30 1.660,94 

 

 

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AAM 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Auxiliar de Administração  30 2.309,85 

Auxiliar de Enfermagem  30 1.649,76 

Auxiliar de Expediente  30 1.818,00 

Auxiliar de Informática  30 3.288,78 

Auxiliar de Tributação  30 3.183,16 

Exator  30 3.288,78 
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Fiscal de Caça, Pesca e Meio Ambiente 30 2.866,18 

Fiscal Fazendário  30 3.288,78 

Instrutor de Esportes  30 1.800,00 

Oficial Administrativo  30 3.288,78 

Telefonista  30 1.500,00 

Vigilante Sanitário 30 1.818,00 

 

 

GRUPO IV – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS - TSG 

 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BASE 

Fiscal de Obras 40 1.962,93 

Gari  40 1.500,00 
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ANEXO IV 

TABELA DE CARGOS EFETIVOS EXISTENTES 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 
CARGO 

N.º DE VAGAS 

EXISTENTES 

CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

OCUPADAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

DISPONÍVEIS 

G
ru

p
o

 I
 -

 A
ti

v
id

a
d

es
 d

e 
N

ív
el

 S
u

p
er

io
r 

- 
A

N
S

 

Analista de Sistemas 2 30 0 2 

Assistente Social 5 30 0 5 

Contador  3 30 0 3 

Enfermeiro  10 40 0 10 

Engenheiro Agrônomo  1 40 0 1 

Engenheiro Civil  4 30 1 3 

Farmacêutico  7 30 2 5 

Fiscal de Tributos  2 30 0 2 

Fisioterapeuta  2 40 0 2 

Instrutor de Educação Física  2 40 0 2 

Médico Veterinário 5 40 0 5 

Nutricionista  4 30 1 3 

Odontólogo 3 20 1 2 

Psicólogo  5 30 2 3 

Turismólogo   1 30 0 1 

TOTAL GRUPO I 53  1 52 

G
ru

p
o

 I
I 

- 

A
ti

v
id

a
d

es
 T

éc
n

ic
a

s 

d
e 

N
ív

el
 M

éd
io

 -
 

A
T

M
 

Fiscal de Obras  2 30 0 2 

Técnico Administrativo  40 30 0 40 

Técnico em Topografia  1 30 0 1 

Técnico em Enfermagem  15 40 0 15 

TOTAL GRUPO II 58  0 58 

G
ru

p
o

 I
II

 -
 

A
ti

v
id

a
d

es
 

A
u

x
il

ia
re

s 

d
e 

N
ív

el
 

M
éd

io
 -

 

A
A

M
 

Auxiliar Administrativo 30 30 0 30 

Vigilante Epidemiológico 1 40 1 0 

Vigilante Sanitário  2 40 0 2 

TOTAL GRUPO III 33  1 32 

G
ru

p
o

 I
V

 –
 T

ra
n

sp
o

rt
es

 e
 

S
er

v
iç

o
s 

G
er

a
is

 -
 T

S
G

 

Agente de Serviços Gerais 70 40 22 48 

Condutor de Veículos 50 40 19 31 

Mecânico de Veículos e Máquinas 1 40 0 1 

Operador de Máquinas e 

Equipamentos 
40 40 9 31 

Pedreiro 5 40 1 4 

Servente de Obras 50 40 7 43 

Viveirista 1 40 0 1 

TOTAL GRUPO IV 216  58 158 

TOTAL GERAL 360  60 300 
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ANEXO V 

TABELA DE CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 
CARGOS EM EXTINÇÃO 

N.º DE 

VAGAS EM 

EXTINÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

OCUPADAS 

G
ru

p
o

 I
 -

 

A
ti

v
id

a
d

es
 

d
e 

N
ív

el
 

S
u

p
er

io
r 

- 

A
N

S
 

Enfermeiro 1 30 1 

Médico 1 10 1 

TOTAL GRUPO I 2  2 

G
ru

p
o

 I
I 

- 

A
ti

v
id

a
d

es
 

T
éc

n
ic

a
s 

d
e 

N
ív

el
 

M
éd

io
 -

 A
T

M
 Técnico em Contabilidade  1 30 1 

Técnico em Enfermagem 5 30 5 

TOTAL GRUPO II 6  6 

G
ru

p
o

 I
II

 -
 A

ti
v

id
a

d
es

 A
u

x
il

ia
re

s 
d

e 
N

ív
el

 M
éd

io
 -

 

A
A

M
 

Auxiliar de Administração  1 30 1 

Auxiliar de Enfermagem  1 30 1 

Auxiliar de Expediente  2 30 2 

Auxiliar de Informática  1 30 1 

Auxiliar de Tributação  1 30 1 

Exator  1 30 1 

Fiscal de Caça, Pesca e Meio Ambiente 1 30 1 

Fiscal Fazendário  2 30 2 

Instrutor de Esportes  1 30 1 

Oficial Administrativo  1 30 1 

Telefonista  2 30 2 

Vigilante Sanitário 1 30 1 

TOTAL GRUPO III 16  16 

G
ru

p
o

 I
V

 –
 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 e

 

S
er

v
iç

o
s 

G
er

a
is

 -
 

T
S

G
 

Fiscal de Obras 1 40 1 

Gari  4 40 4 

TOTAL GRUPO IV 5  5 

TOTAL GERAL 35  35 
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ANEXO V 

 

TABELA 1 

CARGOS COM ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

CARGOS EM EXTINÇÃO  

Grupo I - Atividades de Nível Superior - ANS 

CARGO Nº de vagas 

ocupadas 

Carga horária 

semanal atual 

Carga Horária semanal 

adequada 

Enfermeiro  01 30 horas 40 horas 

 

CARGOS EM EXTINÇÃO 

Grupo II – Atividades de Nível Médio - ATM 

CARGO Nº de vagas 

ocupadas 

Carga horária 

semanal atual 

Carga Horária semanal 

adequada 

Técnico em Enfermagem 05 30 horas 40 horas 

 

CARGOS EM EXTINÇÃO 

Grupo III - Atividades Auxiliares de Nível Médio - AAM 

CARGO Nº de vagas 

ocupadas 

Carga horária 

semanal atual 

Carga Horária semanal 

adequada 

Auxiliar de Enfermagem  01 30 horas 40 horas 

Instrutor de Esportes  01 30 horas 40 horas 

Vigilante Sanitário 01 30 horas 40 horas 
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ANEXO VI 

TABELA DE CARGOS EXTINTOS 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 
CARGOS EXTINTOS 

N.º DE VAGAS 

EXTINTAS 

CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

OCUPADAS 

G
ru

p
o

 I
 -

 

A
ti

v
id

a
d

es
 d

e 

N
ív

el
 S

u
p

er
io

r 
- 

A
N

S
 

Engenheiro Agrônomo 1 30 0 

Médico 4 10 0 

Tecnólogo em Turismo 1 30 0 

TOTAL GRUPO I 6  0 

G
ru

p
o

 I
I 

- 
A

ti
v

id
a

d
es

 T
éc

n
ic

a
s 

d
e 

N
ív

el
 

M
éd

io
 -

 A
T

M
 

Agente Cultural 1 30 0 

Comprador 2 40 0 

Controlador Geral 1 30 0 

Instrutor de Artesanato 1 30 0 

Técnico em Agricultura e Pecuária 1 30 0 

Técnico em Edificações e Agrimensura 1 30 0 

Técnico em Contabilidade 2 30 0 

Técnico em Informática 1 30 0 

Técnico em Patrimônio 1 30 0 

TOTAL GRUPO II 11  0 

G
ru

p
o

 I
II

 -
 A

ti
v

id
a

d
es

 A
u

x
il

ia
re

s 
d

e 
N

ív
el

 M
éd

io
 -

 A
A

M
 

Agente de Inspeção 2 40 0 

Almoxarife 1 30 0 

Auxiliar de Administração  5 30 0 

Auxiliar de Bibliotecário 2 30 0 

Auxiliar de Contabilidade 3 30 0 

Auxiliar de Enfermagem 6 30 0 

Auxiliar de Expediente 6 30 0 

Auxiliar de Informática 3 30 0 

Auxiliar de Tributação 4 30 0 

Exator 1 30 0 

Fiscal de Caça, Pesca e Meio Ambiente 1 30 0 

Fiscal Fazendário 1 30 0 

Instrutor de Esportes 1 30 0 

Oficial Administrativo 1 30 0 

Monitor Especial 1 40 0 

Recepcionista 1 30 0 

Telefonista 4 30 0 

TOTAL GRUPO III 43  0 
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G
ru

p
o

 I
V

 –
 T

ra
n

sp
o

rt
es

 e
 S

er
v

iç
o

s 

G
er

a
is

 -
 T

S
G

 

Carpinteiro 5 40 0 

Gari 16 40 0 

Jardineiro 5 40 0 

Mecânico de Veículos e Máquinas 2 40 0 

Motorista de Ambulância 3 40 0 

Pintor 5 40 0 

Vigilante  5 40 0 

Viveirista Florestal 5 40 0 

TOTAL GRUPO IV 46  0 

TOTAL GERAL 106  0 
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ANEXO VII 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

(ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO) 

 

 

 

Em virtude da aprovação da Lei nº ............, que trata do Plano de Cargos e Salários 

dos Servidores de Grão-Pará, e com fundamento nos artigos .... da citada lei, declaro o estar 

ciente das novas condições e de acordo com as seguintes modificações: 

 

1. Fica alterada a carga horária de trabalho, de 30 (trinta) horas semanais para 40 

(quarenta) horas semanais, sendo de segunda à sexta-feira, das xx:xx às xx:xx. 

 

2. O vencimento passa de R$___________, que correspondia à classificação 

...................., para R$__________, que corresponde à classificação ............................... para o 

mês de ....../2022. 

 

 

Grão Pará/SC, ....  de ....... de 2022. 

 

 

Assinatura do Servidor 
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