
    LEI MUNICIPAL Nº 735/2014, de 03 de Fevereiro de 2014. 

 

Dispõe sobre os quadros de cargos e funções 

públicas do Município; estabelece o Plano de 

Carreira dos Servidores e dá outras providências. 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O serviço público centralizado no Executivo 

Municipal é integrado pelos seguintes quadros: 

I - quadro dos cargos de provimento efetivo; 

II - quadro dos cargos em comissão e funções de 

confiança. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se: 

I - Cargo, o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, 

denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada; 

II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da 

mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades constituídas de padrões e 

classes; 
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III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento 

efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do 

vencimento da categoria funcional; 

V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária 

dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção; 

VI - Promoção, a passagem do servidor de uma 

determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

SEÇÃO I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 Art. 3º O quadro de cargos de provimento efetivo é 

integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de 

vencimento: 

Denominação da Categoria Funcional Nº de Cargos Padrão 
Carga Horária 

Semanal 

Agente Administrativo 05 05 40 

Agente de Comunicação 01 02 40 

Agente Licenciador 01 12 40 

Agrônomo 01 15 40 
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Almoxarife 01 08 40 

Assistente Social 20 hs 01 10 20 

Assistente Social 40 hs 01 15 40 

Atendente de Biblioteca 01 05 40 

Auxiliar de Assistência Social 01 05 40 

Auxiliar de Contabilidade 01 11 40 

Auxiliar de Extensão Rural 01 05 40 

Auxiliar de Serviços de Escola 01 04 40 

Auxiliar de Serviços Gerais 06 01 40 

Auxiliar Odontológico  01 05 40 

Bibliotecário 01 09 40 

Cirurgião Dentista 20h 01 14 20 

Cirurgião Dentista 40h 01 18 40 

Construtor Instalador 01 06 40 

Contador 01 17 30 

Enfermeiro 02 16 40 

Engenheiro Civil 01 13 20 

Farmacêutico 01 14 30 

Fiscal 02 08 40 

Fiscal Ambiental 01 05 10 

Fisioterapeuta 01 14 28 

Mecânico 01 06 40 
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Médico Clínico Geral 01 18 40 

Médico Ginecologista 01 15 20 

Médico Veterinário 01 13 20 

Motorista 09 06 40 

Nutricionista 01 09 20 

Operador de Máquinas 09 07 40 

Operário 04 04 40 

Procurador Jurídico 01 15 20 

Psicólogo 02 11 20 

Servente Escolar 01 04 40 

Técnico em Controle Interno 01 15 40 

Técnico em Agropecuária 03 08 40 

Técnico em Enfermagem 03 08 40 

Técnico em Higiene Dental 01 08 40 

Técnico Fazendário 01 11 40 

Telefonista/Recepcionista 03 05 40 

Tesoureiro 01 11 40 

Vigilante 04 03 40 

Vigilante Sanitário 01 05 40 

Zelador 02 04 40 
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SEÇÃO II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 Art. 4º Especificações das categorias funcionais, 

para os efeitos desta Lei, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, 

responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o 

provimento dos cargos que a integram. 

   Art. 5º A especificação de cada categoria funcional 

deverá conter:  

 I - denominação da categoria funcional; 

 II - padrão de vencimento; 

 III - descrição sintética e analítica das atribuições; 

 IV - condições de trabalho, incluindo o horário 

semanal e outras específicas; e 

 V - requisitos para provimento, abrangendo o nível 

de instrução, a idade e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 Art. 6º As especificações das categorias funcionais e 

dos cargos em comissão e funções de confiança de assessoramento, criados pela presente Lei são 

as que constituem os anexos I e II, que são partes integrantes desta Lei. 

SEÇÃO III 

DA ADMISSÃO 

 Art. 7º A admissão de pessoal somente será 

autorizada pelo Prefeito Municipal, mediante expressa e fundamentada solicitação do setor 

interessado do Poder Executivo, condicionado ao cumprimento de preceito constitucional de 
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realização de concurso público, observando-se o percentual de custo desta admissão em relação 

às despesas com pessoal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

 Art. 8º Para o preenchimento dos cargos públicos 

serão observados os requisitos mínimos de formação escolar para provimento das funções, nos 

termos dos Anexos I e II, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não 

gerando obrigação de espécie alguma para o Município ou qualquer direito para o beneficiário, 

além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa. 

§ 1º A deficiência física e a limitação sensorial não 

constituirão impedimento ao exercício de cargo público, salvo quando consideradas 

incompatíveis com a natureza das atribuições a serem desempenhadas. 

§ 2º O percentual reservado aos portadores de 

deficiência física deverá observar o contido em lei especifica. 

SEÇÃO IV 

DO TREINAMENTO 

 Art. 9º A Administração Municipal promoverá 

treinamentos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los 

para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos 

órgãos. 

 Art. 10. O treinamento será denominado interno 

quando desenvolvido pelo próprio Município, atendendo as necessidades verificadas, e, externo 

quando executado por órgão ou entidade especializada. 
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SEÇÃO V 

DA PROMOÇÃO 

 Art. 11. A promoção será realizada dentro da 

mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior. 

 Art. 12 Cada categoria funcional terá cinco classes, 

designadas pelas letras A, B, C, D e E sendo esta última a final de carreira. 

 Art. 13. Cada cargo se situa dentro da categoria 

funcional, inicialmente na classe A e a ela retorna quando vago. 

 Art. 14. As promoções obedecerão ao critério de 

tempo de exercício em cada classe e ao de merecimento. 

 Art. 15. O tempo de exercício na classe 

imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de: 

 I - quatro anos para a classe “B”, 

 II - cinco anos para a classe “C”;  

 III - seis anos para a classe “D”, e 

 IV - sete anos para a classe “E”. 

 Art. 16. Merecimento é a demonstração positiva do 

servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada 

e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e 

disciplina. 

 § 1º - Em princípio, todo servidor tem merecimento 

para ser promovido de classe. 
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 § 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a 

interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

 I - somar duas penalidades de advertência; 

 II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa; 

 III - completar três faltas injustificadas ao serviço; 

 IV - somar dez atrasos de comparecimento ao 

serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada. 

 § 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses 

previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção. 

 Art. 17. Suspendem a contagem do tempo para fins 

de promoção: 

 I - as licenças e afastamentos sem direito a 

remuneração; 

 II - as licenças para tratamento de saúde no que 

excederem de noventa dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente 

em serviço; 

 III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa 

da família. 

 Art. 18. A promoção terá vigência a partir do mês 

seguinte aquele em que o servidor completar o tempo de exercício exigido. 
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CAPÍTULO III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 Art. 19. É o seguinte o quadro dos cargos em 

comissão e funções de confiança da administração centralizada do Executivo Municipal: 

Denominação Nº. de Cargos e Funções Código (p.ex.) 

Assessor Jurídico 01 1 – 03 

Chefe de Departamento 06 1 – 01 

Coordenador da Assistência Social 01 1 – 02 

Diretor 05 1 – 02 

Motorista da Saúde 01 2 – 03 

Motorista do Prefeito 01 2 – 01 

Secretário Municipal 07 Subsídio 

 

 Art. 20. O Código de Identificação estabelecido para 

o quadro dos cargos em comissão e funções de confiança tem a seguinte interpretação: 

 I - o primeiro elemento indica que o provimento 

processar-se-á sob a forma de: 

 a) cargo em comissão ou função de confiança, 

quando representado pelo dígito 1 (um); 

 b) cargo em comissão provido, preferentemente, por 

servidor efetivo, quando representado pelo dígito 2 (dois); 
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 c) função de confiança, quando representado pelo 

dígito 3 (três); 

 II - o segundo elemento indica o nível de 

vencimento do cargo em comissão ou do valor da função de confiança. 

 § 1º - Ainda na hipótese do inciso I letra b, deste 

artigo, o servidor poderá optar pelo provimento sob a forma de função de confiança do mesmo 

nível. 

 § 2º - O cargo de Secretário Municipal terá subsídios 

fixados pela Câmara Municipal, em lei específica.  

 Art. 21. O provimento das funções de confiança é 

privativo de servidor público efetivo do Município, ou posto à disposição do Município sem 

prejuízo de seus vencimentos no órgão de origem. 

 Art. 22. As atribuições dos titulares dos cargos de 

provimento em comissão e funções de confiança de chefia ou direção são as correspondentes à 

condução dos serviços das respectivas unidades. 

 Art. 23. A carga horária para os cargos em comissão 

será de 40 (quarenta) horas semanais. 
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CAPÍTULO IV 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 Art. 24. Os vencimentos dos cargos e o valor das 

funções de confiança serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo 

valor atribuído ao padrão referencial fixado no art. 30, conforme segue: 

   I - Cargos de provimento efetivo: 

Padrão Coeficiente 

01 1,22 

02 1,24 

03 1,31 

04 1,43 

05 1,59 

06 1,82 

07 1,90 

08 2,27 

09 2,50 

10 2,60 

11 2,84 

12 3,40 

13 3,80 

14 4,30 

15 5,20 

16 5,70 

17 7,30 

18 8,60 
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COEFICIENTES SEGUNDO A CLASSE 

A B C D E 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 

 

 II - Cargos de provimento em comissão: 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 1.80 

02 2.20 

03 3.90 

04 6.50 

 

    III - Das funções de confiança: 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 0.50 

02 0.60 

03 0.75 

 

 Art. 25. O detentor de cargo efetivo de Motorista ou 

Operador de Máquinas, quando no exercício de sua função for devidamente convocado pela 

autoridade superior, a prestar serviços à noite, aos sábados e domingos, de forma não eventual 

perceberá o serviço extraordinário, na forma da lei, quando for o caso. 

 Parágrafo único. Para fins de merecimento do 

adicional referente aos serviços prestados nos horários citados no caput deste artigo, o servidor 

público deverá manter registro de controle de ponto, como livro, relógio ou outro equipamento 

que os venham substituir. 
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  Art. 26. Os valores decorrentes da multiplicação do 

coeficiente pelo valor do padrão referencial serão arredondados para a unidade de centavo 

seguinte. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 27. Ficam extintos todos os cargos, empregos 

públicos e funções de confiança existentes na administração centralizada do Executivo 

Municipal anteriores à vigência desta Lei. 

 § 1º Excetuam-se ao disposto neste artigo os cargos 

relacionados no art. 28 desta Lei e os do magistério municipal, que terão quadro específico. 

 § 2º Fica autorizada a permanência dos servidores 

contratados de forma temporária, autorizada através de Lei específica, obedecida as disposições 

contratuais e legais, até a realização de concurso público para provimento dos cargos efetivos 

criados por esta Lei. 

 Art. 28. São declarados excedentes e ficarão 

automaticamente extintos, no momento em que vagarem os cargos de provimento efetivo de 

Agente de Comunicação e de Servente Escolar. 

 Parágrafo único. Fica assegurado aos ocupantes 

destes cargos o direito à promoção nos termos da lei. 

 Art. 29. Os atuais servidores concursados do 

Município, ocupantes dos cargos ou empregos públicos extintos pelo art. 27, serão enquadrados 

em cargos das categorias funcionais de idêntica denominação, criadas por esta Lei, e serão 

extintos quando vagarem conforme disposto no artigo 28 também desta Lei, observadas ainda as 

seguintes normas: 
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 I - enquadramento em uma das classes da categoria 

funcional, segundo o tempo de serviço prestado ao Município até a data de vigência desta Lei, 

conforme segue: 

 a) na classe A, os que contem até quatro anos; 

 b) na classe B, os que contem mais de quatro até 

nove anos; 

 c) na classe C, os que contem mais de nove até 

quinze anos; 

 d) na classe D, os que contem mais de quinze anos 

até vinte e dois anos; e 

 e) na classe E, os que contem mais de vinte e dois 

anos. 

 Parágrafo único. Farão jus ao enquadramento, de 

que trata o caput deste artigo, também os Servidores que foram recebidos do Município de 

Constantina, por vias do disposto no artigo 32, § 2º, da Lei Estadual Complementar nº 9.070, de 

02 de Maio de 1990, ficando assegurado, para fins de cálculo de tempo de serviço para 

enquadramento, o período comprovado pelo Servidor, em documentos idôneos, de seu trabalho 

no município de origem. 

 Art. 30 - O valor do padrão de referência é fixado 

em R$ 586,91 (quinhentos e oitenta e seis reais com noventa e um centavos). 

 Art. 31. Será exigido para fins de provimento do 

cargo de motorista, específico para desempenhar suas funções no transporte escolar, Carteira 

Nacional de habilitação (CNH) de categoria “D” e para os demais CNH de categoria “C”. 
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 Parágrafo único. Deverá constar no Edital de 

Concurso Público, para provimento do cargo de motorista, a especificação da função do mesmo, 

se para o transporte escolar ou para as demais atividades. 

 Art. 32. Os Servidores detentores do cargo de 

motorista, específico para desempenhar suas funções no transporte escolar, eventualmente ou 

devido à terceirização deste serviço, poderão desempenhar suas funções em outros setores da 

administração. 

 Art. 33. Poderão ser mantidos em seus postos até 

que ocorra novo provimento do cargo, os atuais ocupantes de cargos em comissão, cuja categoria 

funcional, dada pela Lei Municipal 138/2002, seja idêntica à categoria funcional dada por esta 

Lei. 

 Art. 34. As despesas decorrentes da aplicação desta 

lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

 Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.     

 Art. 36. Fica revogada a Lei Municipal 138/2002. 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

NOVO XINGU – RS, em 03 de Fevereiro de 2014. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WEKHAUSEN 

Prefeito Municipal   

Registra-se e Publica-se 

 

GLAUCIA KRANKE IAUER 

Diretora de Recursos Humanos 
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A N E X O I 

 CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e 

aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; operar terminais 

de processamento de dados; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; 

 b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e 

informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, 

relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de 

motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a 

lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 

determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser 

adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e 

conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer 

ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; realizar trabalhos de digitação e operar 

equipamentos de processamento de dados, terminais eletrônicos e equipamentos de 

microfilmagem; na área de computação, orientar e acompanhar processos; Executar outras 

tarefas correlatas.  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio completo. 
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     CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE COMUNICAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Operar aparelhos telefônicos e mesas nas 

repartições municipais, efetuar ligações, receber e transmitir mensagens. 

      b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas nas 

repartições municipais; operar com telefones nas mesas de comunicação; efetuar ligações 

solicitadas, receber, registrar e transmitir mensagens; atender a chamados internos e externos; 

prestar informações com a repartição; fazer pequenos reparos telefônicos e mesas de ligação; 

atender as agências dos correios e telégrafos, executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 

noite, domingos e feriados. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE LICENCIADOR 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Responsável pelo gerenciamento dos processos e 

programas da Gestão Ambiental. 

  b) Descrição Analítica: Supervisionar, orientar, fiscalizar as condições de 

higiene e produtos de origem vegetal e animal. Observar e fazer respeitar a correta aplicação da 

legislação ambiental vigente; responsável pelas vistorias técnicas, emitir laudos e pareceres em 

relação aos processos do Meio Ambiente, acompanhar a implantação de projetos ambientais, 

revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação 

ambiental vigente; requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender necessário, os 

documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização; programar e 

supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 

analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação 

e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos 

procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; auxiliar em propostas de 

adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município; verificar a 

observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e apuração das 

irregularidades e infrações através do processo competente; instruir sobre o estudo ambiental e a 

documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental; emitir laudos, 

pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; executar outras tarefas correlatas. 

  Condições de Trabalho: 

a)  Carga horária: 40 horas semanais; 

 

Requisitos para Provimento: 

a)  Instrução: Curso Superior completo de Geologia, Biologia ou Engenharia 

Florestal; 

b)  Idade: Mínima de 18 anos. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: AGRÔNOMO 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Realizar serviços que objetivem ao fomento e a 

defesa da produção animal e vegetal; prestar assistência aos produtores rurais. 

      b) Descrição Analítica: Atividades de planejamento, supervisão, 

coordenação, programação ou execução especializada de projetos em geral sobre a preservação e 

exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e inspeção agrícolas e promoção 

agropecuária; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

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

na realização de exposições rurais; acompanhar e realizar atividades de incentivo a produção 

leiteira; planejar e executar os trabalhos relativos ao seu setor; orientar as práticas de 

conservação e adubação do solo; transmitir aos agricultores orientação sobre a aplicação de 

defensivos agrícolas, corretivos e fertilizantes; organizar pomares, hortas, pastagens, apiários, 

lavouras; planejar, organizar e executar programas de assistência aos agricultores; realizar e 

executar projetos que visem o melhoramento da produção agropecuária; zelar pela conservação e 

guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 

adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; 

guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios das 

atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo 

superior hierárquico. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

      a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Superior com formação em agronomia. 

      c) Outros: Inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura (CREA). 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Executar trabalhos de guarda, controle e 

distribuição de materiais. 

      b) Descrição Analítica: Executar trabalhos de guarda, distribuição de 

materiais; preparar expediente para a aquisição de materiais necessários para o reabastecimento 

de repartição; realizar coletas de preços para materiais que possam ser adquiridos sem 

concorrência; encaminhar o abastecimento de acordo, com os pedidos feitos; conferir notas 

fiscais se estão em consonância com os objetos adquiridos e atestar o recebimento dos mesmos; 

assegurar a pronta entrega dos materiais; organizar e manter atualizado o registro de estoque de 

materiais e ferramentas; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, instrumentais e 

material de consumo interno nas unidades sanitárias municipais; estabelecer normas de 

armazenagem de materiais e outros suprimentos; inspecionar e apontar em registro próprio as 

saídas de materiais; supervisionar os serviços de guarda e conservação de materiais de 

propriedade do município; supervisionar a embalagem de materiais para a distribuição; proceder 

o tombamento dos bens; elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas; executar tarefas 

afins. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

      a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Médio completo. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 20 h 

 ATRIBUIÇÕES:  

      a) Descrição Sintética: Executar tarefas que dizem respeito ao 

planejamento, organização e execução de programas ligados à assistência social no município. 

      b) Descrição Analítica: Realizar atividades que dizem respeito à proteção 

à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; amparar as crianças e 

adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; promover a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

      a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Superior na Área de Assistência Social (Serviço 

Social). 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 40 h 

 ATRIBUIÇÕES:  

      a) Descrição Sintética: Executar tarefas que dizem respeito ao 

planejamento, organização e execução de programas ligados à assistência social no município. 

      b) Descrição Analítica: Realizar atividades que dizem respeito à proteção 

à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; amparar as crianças e 

adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; promover a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; executar tarefas afins. 

     

 Condições de Trabalho: 

    a) Carga Horária: 40 horas semanais. 

         

 Requisitos para Provimento: 

    a) Idade: Mínima de 18 anos. 

    b) Instrução: Ensino Superior na Área de Serviço Social. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE BIBLIOTECA 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a biblioteca em 

geral; 

 b) Descrição Analítica: Organizar, registrar, classificar e catalogar material 

cultural, (livros, periódicos e folhetos), realizar projetos referentes aos acervos bibliográficos e 

disponibilizá-los as Escolas Municipais, Estadual e comunidade geral; fazer o planejamento da 

difusão cultural na parte referente aos serviços da biblioteca; auxiliar aos leitores na escolha de 

livros; registrar a movimentação de livros; processar a inscrição, controlar o empréstimo do 

material e pedidos de reservas, fazer reclamações dos atrasos e controle estatístico do 

empréstimo, além de realizar tarefas afins. 

  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio Completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: Auxiliar nas tarefas de apoio administrativo e 

operacional nos trabalhos e projetos de diversas áreas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, no atendimento nas áreas de assistência social, medidas de proteção e medidas 

socioeducativas das pessoas assistidas. 

 b) Descrição Analítica: Participar na elaboração e execução de projetos 

voltados à proteção dos direitos da criança e do adolescente; auxiliar na orientação das crianças 

nos deveres educacionais, morais e cívicos; auxiliar na promoção da adequação do ambiente 

domiciliar e institucional; auxiliar na execução de projetos de apoio às crianças, adolescentes, 

adultos e idosos em situação de risco social, para inserção familiar ou encaminhamento a ações, 

projetos e programas sociais; auxiliar na realização de projetos na área da educação, promovendo 

parcerias, trabalhando sob orientação de profissionais das áreas de saúde, segurança e da 

integração no mercado de trabalho; auxiliar na organização, orientação e acompanhamento de 

grupos da Terceira Idade em suas atividades recreativas, viagens de excursões e atividades afins.  

 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público, 

exercício de atividades em sábados, domingos e feriados. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Fundamental Completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar serviços de auxiliar contábil e Folha de 

Pagamento. 

      b) Descrição Analítica: realizar rotinas contábeis em geral, gerar 

relatórios da contabilidade, registrar manualmente ou por sistema eletrônico, as fases da despesa 

compreendidas como empenho, liquidação e ordem de pagamento, descontos orçamentários e 

extra orçamentários; lançar de receitas; elaborar relatórios de prestação de contas, realizar 

conciliações bancárias, elaborar processos de prestação de contas em geral, revisar e contabilizar 

a folha de pagamento da administração municipal, registro, arquivamento e controle do quadro 

de pessoal da administração municipal, recolhimento de Encargos Sociais, entrega de 

informações para Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência e Assistência Social, 

Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e/ou outro órgão federal e estadual que se 

fizer necessário; operar equipamentos de informática, microcomputadores e outros 

equipamentos; organizar e arquivar documentos diários e periódicos; elaborar correspondências; 

atualizar registros; atender e orientar o público em geral; levar a efeito a prestação de serviços 

públicos com qualidade requerida pela administração municipal; levar ao imediato conhecimento 

das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; controlar o abastecimento dos 

veículos automotores, máquinas e outros equipamentos; executar o controle de frotas através da 

verificação de documentos fiscais de despesas e concomitante registro mediante lançamento em 

sistema próprios de controle; efetuar registros de controle do abastecimento, substituição de 

peças e manutenção dos veículos automotores, máquinas e outros equipamentos de propriedade 

do município; elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 



Página 27 de 81 

 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Curso Técnico em Contabilidade e/ou Formação em Nível 

Superior em Ciências Contábeis e/ou Administração de Empresas e/ou Economia. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE EXTENSÃO RURAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao Auxiliar de Extensão Rural auxiliar nas 

atividades de extensão rural. 

b) Descrição Analítica: a) executar serviços de apoio nas funções de 

jardinagem, serventia e vigilância, utilizando materiais e equipamentos adequados de acordo 

com a demanda da unidade de lotação; b) executar, sob orientação técnica, tarefas de prevenção 

e controle de enfermidades infectocontagiosas e de parasitas internos e externos do rebanho, 

através de vacinação, higiene e proteção sanitária; c) prestar suporte ao mecânico na manutenção 

de veículos, acompanhamento e registro das manutenções; d) efetuar a limpeza de veículos, 

máquinas, instalações, móveis, equipamentos e utensílios; e) realizar inseminações artificiais em 

bovinos; f) auxiliar nos procedimentos dos técnicos em agropecuária e dos graduados em 

veterinária e agronomia; g) cuidar da limpeza, organização e manutenção dos espaços dedicados 

a Secretaria em que estiver lotado; g) dirigir motocicletas e veículos na execução de suas 

atividades; h) operar cortadores de grama, podadores e outros pequenos equipamentos utilizados 

na atividade agropecuária; i) preparar canteiros, adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de 

sementes e plantas; j) auxiliar no planejamento, preparação e realização de eventos; l) auxiliar 

e/ou realizar pequenos reparos em prédios, móveis e outros bens de propriedade do município; 

m) realizar capinas, aplicar inseticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob 

orientação técnica; n) executar outras atribuições similares as aqui descritas, inerentes ao cargo. 

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

  b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Ensino Médio Completo; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 
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c) Outros requisitos: possuir carteira de habilitação categoria “A e B” ou a 

equivalente necessária para a condução de veículos motorizados de duas ou três rodas, com ou 

sem carro lateral e veículos cujo peso bruto total não exceda a 3500 Kg e cuja lotação não exceda 

a 8 lugares, excluído o do motorista; e possuir certificado de conclusão de curso com habilitação 

para a realização de inseminações artificiais em bovinos, emitido por instituição de ensino 

técnico na área da agropecuária. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

ESCOLA 

ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: realizar atividades referentes a limpeza, 

organização e merenda na escolas municipais. 

      b) Descrição Analítica: exercer atividades equivalentes observar e fazer 

observar o controle da entrega de mercadorias; fazer serviços de faxina em geral; limpar e lavar 

pisos, paredes, foros, janelas, calçadas, louças, vidros e outros objetos; limpar e arrumar salas de 

aula, biblioteca, refeitório, cozinha, laboratórios e secretaria, além de outros departamentos que 

possam existir na escola; efetuar os serviços de higiene e limpeza de banheiros e sanitários; lavar 

cortinas e outros tecidos (além de passá-los a ferro), carteiras, mesas, estantes e outros móveis, 

aparelhos e objetos de propriedade da escola; transportar alimentos; fazer café e merenda; 

recolher detritos e colocá-los em recipientes próprios; manter em boas condições de apresentação 

os pátios realizando capinas e varreduras; realizar outras tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino de 4ª série do Ensino Fundamental. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Proceder a limpeza, conservação e organização 

do espaço físico, no que tange às responsabilidades do poder público municipal. 

      b) Descrição Analítica: fazer o serviço de faxina em geral em 

logradouros públicos; limpar e lavar pisos e objetos utilizados pelas repartições; efetuar os 

serviços de limpeza e higiene de banheiros e sanitários; transportar materiais, medicamentos, 

merenda e outros objetos de propriedade do município; recolher detritos e colocá-los em 

recipientes próprios, realizar a limpeza das ruas e calçadas da Sede e dos Distritos. 

  Condições de Trabalho: 

 a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Ensino de 4ª série do Ensino Fundamental. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR ODONTOLÓGICO 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Auxiliar nos procedimentos gerais de gabinete 

odontológico no que diz respeito às atividades da Cirurgiã Dentista. 

      b) Descrição Analítica: realizar as atividades que visem auxiliar o 

trabalho da Cirurgiã Dentista, no sentido de dar suporte às atividades de sua competência; 

trabalhar de forma a promover a conscientização para a prevenção de malefícios concernentes à 

Saúde Bucal e buscar de todas as formas auxiliar no sentido de sanar os problemas existentes 

nesta área, dentro do contexto populacional do município; além de realizar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio Completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: BIBLIOTECÁRIO (A) 

 ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: Executar trabalhos especializados em Biblioteca. 

b) Descrição Analítica: Organizar e administrar bibliotecas; registrar, 

classificar e catalogar material cultural, (livros, periódicos e folhetos), obter dados de obras 

bibliográficas, fazer pesquisas em catálogos, atender aos serviços de referência e tomar ou 

sugerir as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento; ler e examinar livros e periódicos e 

recomendar sua aquisição; fazer o planejamento da difusão cultural na parte referente aos 

serviços da biblioteca; resumir artigos de interesse para os leitores; fazer sugestões sobre 

catalogação e circulação de livros; assistir aos leitores na escolha de livros, periódicos e na 

utilização de catálogo-dicionário; registrar a movimentação de livros, panfletos e periódicos; 

examinar as publicações oficiais e organizar fichários de leis ou outros atos governamentais; 

preparar livros e periódicos para encadernação; orientar o serviço de limpeza e conservação de 

livros; apreciar sugestões de leitores e interessados sobre aquisição de livros ou assinaturas de 

periódicos; fazer consultas sobre livros de interesse da biblioteca; executar tarefas afins.    

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Superior Completo. 

      c) Habilitação: Legal para o exercício da Profissão (Bacharel em 

Biblioteconomia). 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CIRURGIÃO DENTISTA 20h 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: realizar consultas odontológicas, obturações, 

extrações, limpezas, receitar tratamentos, palestras e trabalhos preventivos na área de saúde 

bucal. 

      b) Descrição Analítica: realizar consultas odontológicas, escariações 

dentárias, selamento de cavidade com cimento provisório, capeamento pulpar direto em dente 

permanente, pulpotomia em dente decíduo ou permanente, restauração a pino, remoção de resto 

radicular, tratamento de alveolite, tratamento de hemorragia e outros procedimentos de urgência, 

ulotomia, exo de dente decíduo, exo de dente permanente, incisão e drenagem de abscesso, rap 

por hemi-arcada, curetagem e polimento sub gengival por hemi-arcada, controle de placa 

bacteriana, aplicação terapêutica intensiva de flúor por sessão. Além de palestras, trabalhos em 

saúde bucal preventiva, avaliações e tratamento dos dentes de alunos das escolas do município e 

executar outras tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

 
 a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 

 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

  

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Ensino Superior na área de Odontologia. 

 



Página 35 de 81 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: CIRURGIÃO DENTISTA 40h 

  

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: realizar consultas odontológicas, obturações, 

extrações, limpezas, receitar tratamentos, palestras e trabalhos preventivos na área de saúde 

bucal. 

      b) Descrição Analítica: realizar consultas odontológicas, escariações 

dentárias, selamento de cavidade com cimento provisório, capeamento pulpar direto em dente 

permanente, pulpotomia em dente decíduo ou permanente, restauração a pino, remoção de resto 

radicular, tratamento de alveolite, tratamento de hemorragia e outros procedimentos de urgência, 

ulotomia, exo de dente decíduo, exo de dente permanente, incisão e drenagem de abscesso, rap 

por hemi-arcada, curetagem e polimento sub gengival por hemi-arcada, controle de placa 

bacteriana, aplicação terapêutica intensiva de flúor por sessão. Além de palestras, trabalhos em 

saúde bucal preventiva, avaliações e tratamento dos dentes de alunos das escolas do município e 

executar outras tarefas afins. 

   Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

  b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Ensino Superior na área de Odontologia e registro no 

respectivo Conselho de Classe; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CONSTRUTOR INSTALADOR 

 ATRIBUIÇÕES: 

                             a) Descrição Sintética: montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos hidro-

sanitários, instalações elétricas prediais e de iluminação pública e aparelhos telefônicos, bem 

como executar trabalhos de alvenaria, conserto e outros materiais para construção e reconstrução 

de obras e edifícios públicos. 

  b) Descrição Analítica:  instalar condutores de água e esgoto, colocar 

registros, torneiras, sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto, fazer reparos em redes e 

instalações hidro-sanitárias; executar projetos elétricos em prédios públicos novos ou reparados 

ou reformados, fazer manutenção na iluminação pública, trocar lâmpadas, reatores, instalar 

tomadas, interruptores extras; executar projetos telefônicos em prédios públicos, consertar linhas 

públicas e aparelhos, fazer manutenção; elaborar listas de materiais e ferramentas necessárias à 

execução do trabalho, de acordo com os projetos; controlar emprego de material; examinar 

instalações realizadas por particulares; responsabilizar-se por equipes auxiliares e dos 

equipamentos colocados à sua disposição; trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo, 

construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares, preparar ou orientar a preparação 

de argamassa, fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer bloco de cimento; construir formas 

e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos, ladrilhos, armar andaimes; assentar e 

recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa à 

base de cal, cimento e outros materiais de construção, cortar pedras; armar formas para 

fabricação de tubos; remover material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de 

material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 

do cargo; e executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

  Requisitos para Provimento: 
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      a) Idade: Mínima de18 anos; 

      b) Instrução: 4ª série completa do Ensino Fundamental. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar 

legislação referente a contabilidade pública. 

      b) Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos 

administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; 

elaborar “slips” de caixa; escriturar, mecânica e manualmente, livros contábeis; levantar 

balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e “slips” de arrecadação; 

extrair contas de devedores do Município; examinar processos de prestação de contas, conferir 

guias de juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; 

examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar 

processos relativos a despesa; interpretar legislação referente a contabilidade pública; efetuar 

cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios 

relativos as atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; executar tarefas 

afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Carga Horária de 30 horas semanais. 

 Requisitos para provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Formação em Técnico em Contabilidade ou Curso Superior 

em Ciências Contábeis com registro regular no Conselho Regional de Contabilidade; 

      c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, 

por ocasião da posse.      
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 CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO (A) 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: realizar atividades de coordenação, organização e 

supervisão dos serviços de enfermagem; planejar, organizar e executar procedimentos 

competentes a área de enfermagem. 

      b) Descrição Analítica: executar atividades como: coordenar, organizar, 

supervisionar, interagir junto à estrutura básica de saúde com a equipe de enfermagem e/ou 

multidisciplinar. Planejar, executar e avaliar programas e ações de saúde; assistência de 

enfermagem curativa, preventiva e de controle. Planejar, executar, supervisionar e avaliar 

cuidados básicos competentes à Enfermagem e administração de medicamentos; aplicação de 

vacinas; curativos; retirada de pontos; consulta de enfermagem; encaminhamento à especialistas 

quando necessário; visitas domiciliares; palestras para educação e prevenção; orientações quanto 

à cuidados básicos para a melhoria da qualidade de vida; treinamento da equipe de saúde; 

triagem de pacientes; além de executar outras tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Superior na área de Enfermagem. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver projetos de engenharia civil, 

planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a 

qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e executados.  

b) Descrição Analítica: Planejar, organizar, executar e controlar projetos 

na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia 

de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar 

equipamentos, materiais e serviços. Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, 

equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra. Executar obra 

de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, 

supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar 

projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção 

preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou 

rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de 

controle de qualidade. Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações 

técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo 

e de laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme 

a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 

de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 

especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 

higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função 

   Condições de Trabalho: 

 a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 

 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
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 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Superior na área de Engenharia Civil e registro 

regular no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 

produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 

farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, 

domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, 

biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 

farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 

órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.  

b) Descrição Analítica: Dispensar medicamentos, imunobiológicos, 

cosméticos, alimentos especiais e correlatos. Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e 

sistemas de dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos 

e correlatos; notificar farmacovigilância. Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, 

insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos: Definir especificações técnicas de 

matéria-prima, embalagem, materiais, equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; 

determinar procedimentos de produção e manipulação; programar produção e manipulação; 

manipular medicamentos. 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. 

Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas e microbiológicas: Preparar 

reagentes, equipamentos e vidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de 

análise; executar análises; efetuar análise crítica dos resultados; cultivar microrganismos para 

teste e produção; selecionar animais para teste e produção. Supervisionar armazenamento, 

distribuição e transporte de produtos: Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de 

armazenamento; fracionar produtos; colaborar na definição de logística de distribuição. Efetuar 

pesquisas técnico-científicas: Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. 

Orientar usuário no uso de produtos. Aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir 

pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. Utilizar recursos de informática. 
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Condições de Trabalho: 

     a) Horário: Período normal de 30 horas semanais. 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Superior em Farmácia e registro regular no 

respectivo Conselho de Classe. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL  

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, 

indústria, comércio, vigilância sanitária e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e 

cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária municipal; 

coordenar a parte administrativa e operacional da Fiscalização de Tributos do Município. 

b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, 

comércio e transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar 

irregularidades referentes a propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros 

públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de embarque de 

táxis; executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de 

revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar 

levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos 

municipais; orientar os contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar contribuintes 

ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e 

emitir pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; executar tarefas afins.  

  

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

  b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Ensino Médio Completo; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

 c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, 

por ocasião da posse. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AMBIENTAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: instaurar processos por infração verificada 

pessoalmente; exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental 

contidas em leis ou em regulamentos.  

b) Descrição Analítica: organizar coletâneas de pareceres, decisões e 

documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; coligir, 

examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 

inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto 

extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, 

para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; 

acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município, 

controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o 

cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; participar de sindicâncias 

especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; realizar 

plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, 

quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; articular-

se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; 

redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de 

fiscalização executados; formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os 

trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; executar outras atribuições afins. 

  Condições de Trabalho: 

      a) Horário: Período normal de 10 horas semanais. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Médio completo. 



Página 46 de 81 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: prestar atendimento visando a prevenção, 

habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fisioterapia. Realizar diagnósticos. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis e 

adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. 

b) Descrição Analítica: a) atender pacientes e analisar os aspectos 

sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais; b) traçar plano e preparar ambiente 

terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades; c) avaliar funções 

percepto-cognitivas, neuro-psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições 

dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações 

posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas; d) estimular 

o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normal e cognição; e) reeducar postura dos 

pacientes e prescrever órteses, próteses e adaptações e acompanhar a evolução terapêutica; f) 

proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuromúsculo-

esqueléticas e locomotoras; g) aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico, de oncologia, 

de UTI, de dermatofuncional, de cárdio-pulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-parto, de 

fisioterapia respiratória e motora; h) 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); i) participar de equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de 

casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares, etc; j) participar, conforme a política interna 

da Secretaria, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 

pesquisa e extensão; l) elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de 

especialidade; m) participar de programa de treinamento, quando convocado; n) executar tarefas 

pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; o) 

executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

      a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Superior em Fisioterapia e registro no respectivo 

Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO GINECOLOGISTA 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina com 

especialidade em ginecologia, respeitando as condições de infraestrutura da Unidade de Saúde. 

      b) Descrição Analítica: realizar consultas médicas em ginecologia nas 

Unidades Municipais de Saúde; fornecer receituário médico; realizar procedimentos que a 

estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam; fazer o encaminhamento de pacientes à 

outros centros ou profissionais; promover palestras, realizar atividades pertinentes ao Programa 

de Saúde executados pela Secretaria Municipal de Saúde; colaborar com  a promoção da saúde 

preventiva no município; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

      a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino Superior em Medicina com especialização em 

Ginecologia e registro no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas 

defeituosas e desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido 

e outros; fazer vistoria mecânica em veículos automotores. 

      b) Descrição Analítica: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de 

veículos, máquinas e motores movidos à gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de 

combustível; efetuar a regulagem de motor; revisar, ajustar, desmontar e montar motores; 

reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, 

hidráulico, de refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de qualquer veículo; operar 

equipamentos de soldagem, recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos; prestar 

socorro mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas e 

motores; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias 

do cargo; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: Uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  
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 CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina em 

geral, respeitando as condições de infraestrutura da Unidade de Saúde;  

      b) Descrição Analítica: realizar consultas médicas em clínica geral nas 

Unidades Municipais de Saúde do Município, além de fornecer receituário médico, realizar 

procedimentos que a estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam; fazer o 

encaminhamento de pacientes a outros centros ou profissionais especializados; promover 

palestras; realizar atividades pertinentes aos Programas de Saúde desenvolvidos pela Secretaria 

municipal de Saúde; colaborar com  a promoção da saúde preventiva e alternativa no município; 

além de realizar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Curso Superior de Medicina e registro no respectivo 

conselho de classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Prestar serviços médico-veterinários aos animais, 

das mais variadas espécies, de propriedade de munícipes, efetuar o controle sanitário dos 

produtos de origem animal comercializados no Município, efetuar e orientar a fiscalização do 

Serviço de Inspeção Municipal. 

      b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver 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; 

Proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 

clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e 

estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle sanitário da produção animal destinada 

à indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, 

laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; 

Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 

armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, 

determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar empresas e/ou 

comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e 

executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos; 

Supervisionar o credenciamento de estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal 

junto ao Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), orientando as empresas quanto a projetos e 

equipamentos adequados; Participar e/ou promover programas na área de Segurança Alimentar, 

tanto no que se refere à acessibilidade aos alimentos de origem animal quanto à qualidade 

sanitária desses produtos; Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, 

avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da 

elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e zoonoses 

em geral; Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com 

fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; Elaborar 
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pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações 

e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 

área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 

área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos 

de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; dirigir 

veículos de propriedade do Município, desde que possua habilitação para tanto. 

 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Curso Superior de Medicina Veterinária e registro no 

respectivo conselho de classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

 

 ATRIBUIÇÕES:  

      a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos 

automotores em geral. 

      b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao 

transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo a garagem ou local destinado quando 

concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os 

veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 

conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de 

correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, 

água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 

indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de 

densidade e nível da água da bateria e radiador, bem como a calibração dos pneus; executar 

tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

       a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

       b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento 

ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

       a) Idade: Mínima de 18 anos; 

       b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  

       c) Habilitação de Motorista Categoria “D” para aqueles que realizarem 

serviço de transporte escolar e categoria “C” para os demais. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 

   ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou programas de 

nutrição e de alimentação em estabelecimentos do Município. 

 b) Descrição Analítica: Planejar serviços ou programas de nutrição nos 

campos hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e 

elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a 

fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes 

alimentares; planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por 

ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; coordenar programas do SISVAN, programas de combate á 

carências nutricionais, promover assistência integral aos usuários através da atuação em equipe 

multidisciplinar, participar do controle social no SUS, coordenar programas de combate a fome e 

unidades básicas de saúde, fazer cumprir a legislação pertinente à área, contribuir no 

planejamento, execução e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, participar do 

desenvolvimento e capacitação de colaboradores e participar de câmaras técnicas em saúde 

coletiva, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

  Condições de Trabalho: 

 a) Carga horária: 20 horas semanais; 

 

 Requisitos para Provimento: 

     a) Instrução: Curso Superior de Nutrição e registro no respectivos 

Conselho de Classe; 

           b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 ATRIBUIÇÕES: 

 

      a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 

equipamentos móveis. 

      b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais 

como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 

plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; 

proceder a escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar 

no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da 

limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias 

transportadoras a pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

        a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: Sujeito  a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

      c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 

b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; 

transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; 

proceder a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e 

remover lixos e detritos de via públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza 

dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar 

no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de 

abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos 

agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 

pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e praças; 

alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer 

natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual.    

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR JURÍDICO  

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Realizar atividades de assessoramento técnico-

jurídico aos órgãos da Administração Pública no âmbito do Poder Executivo; Atender aos 

processos e consultas que lhe forem submetidos por autoridades superiores; emitir pareceres e 

interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada.  

      b) Descrição Analítica: Atender a consultas, no âmbito administrativo, 

sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, 

quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas 

federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo 

expedidas, e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de 

compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, 

convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar 

desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 

transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis 

e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos 

supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que 

versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria, presidir, 

sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a 

função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam 

expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna importância, 

quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade, como Procurador, quando 

investido do necessário mandato; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos 

praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus 

direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
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 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Curso superior. 

      c) Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição 

regular na Ordem dos Advogados do Brasil.  
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CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGA 

   ATRIBUIÇÕES: 

 

   a)  Descrição Sintética: executar atividades no campo da psicologia. 

   b) Descrição Analítica: proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de 

comportamento humano para possibilitar a orientação e treinamento no campo profissional e 

convivência social; realizar avaliações psicológicas das condições pessoais para fins de 

readaptação; organizar e assessorar treinamento em relações humanas, prestar atendimento a 

alcoolistas e toxicômanos; buscar soluções de problemas de natureza psicológica que afetam a 

higiene, a segurança e demais condições sociais; realizar perícias e elaborar pareceres; realizar 

pesquisas e desenvolver metodologias novas de trabalho na órbita de sua competência; 

confeccionar e selecionar o material psicológico; manter atualizado prontuário de cada caso de 

estudo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

  Condições de Trabalho: 

           a) Carga horária: 20 horas semanais; 

   

 Requisitos para Provimento: 

  a) Instrução: Curso Superior de Psicologia; 

      b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE ESCOLAR 

   

ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Fazer merenda e efetuar serviços de limpeza e 

organização  de escolas. 

      b) Descrição Analítica: Proceder a limpeza e conservação de objetos, 

utensílios de mesa, trilhos e capachos; lavar pisos, janelas, louças, vidros e outros objetos 

utilizados em copas ou cozinhas; polir objetos de metal; limpar e arrumar mesas; efetuar os 

serviços de limpeza e higiene em banheiros e sanitários; lavar vestuários e roupas de cama e 

mesa; transportar alimentos; passar a ferro a roupa lavada; recolher detritos e coloca-los nos 

recipientes para isto destinados; varrer pátios; fazer café e merenda; limpar alimentos; executar 

afins. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 

noite, domingos e feriados, bem como a realização de limpeza antes e 

depois do expediente da repartição afeta. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO 

  ATRIBUIÇÕES: 

   a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande 

complexidade, envolvendo a execução qualificada de trabalhos relativos ao controle interno do 

município, na forma da legislação pertinente. 

   b) Descrição Analítica: Proceder na avaliação da eficiência e 

economicidade do Sistema de Controle Interno do Município; promover o acompanhamento, a 

sistematização e a padronização dos procedimentos de fiscalização e avaliação de gestão de 

acordo com as leis em vigor; elaborar, mediante solicitação do Prefeito, parecer envolvendo o 

aspecto jurídico e contábil tendo em vista a legislação em vigor, a jurisprudência e a doutrina; 

Fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos municipais; 

Verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal e à concessão de 

aposentadorias e pensões havidas na Administração direta e indireta, submetendo os resultados à 

apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de Registro; 

Disciplinar, acompanhar e controlar eventuais contratações de consultorias e auditorias 

independentes, observadas as normas pertinentes previstas na legislação específica, no âmbito da 

Administração direta e indireta; Prestar informações sobre a situação físico-financeira dos 

projetos e atividades constantes dos orçamentos do Município; manter registros sobre a 

composição e atuação das comissões de licitação, bem como fiscalizar as aquisições feitas pelo 

município; realizar verificações quanto à conformidade dos registros contábeis dos órgãos do 

Poder Executivo Municipal; Realizar fiscalização sobre os sistemas contábil, financeiro, de 

execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos verificando o 

enquadramento legal; Exercer o acompanhamento da execução dos orçamentos do Município; 

Participar dos treinamentos promovidos pelo Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do 

Sul, desde que liberado e autorizada à despesa pelo Prefeito; Promover estudos com vistas à 

racionalização do trabalho, objetivando aumento da produtividade e a redução dos custos 

operacionais; estimular as entidades locais da sociedade civil a participar do acompanhamento e 

fiscalização de programas executados com recursos do orçamento do município; Efetuar todos os 
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demais procedimentos de sua responsabilidade, previstos na legislação em vigor; Executar outras 

tarefas correlatas ao exercício do cargo 

    Condições de Trabalho: 

           a) Carga horária: 40 horas semanais; 

  

 Requisitos para Provimento: 

  a) Instrução: Curso Superior de Ciências Contábeis e registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

      b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Realizar serviços que objetivem ao fomento e a 

defesa da produção animal e vegetal; prestar assistência aos produtores rurais. 

      b) Descrição Analítica: Realizar atividades que visem o melhoramento 

da produção agropecuária no município; auxiliar na realização de projetos; fazer distribuição de 

vacinas aos criadores; orientar na construção e manutenção de pocilgas; aviários, criatórios de 

peixes, estábulos, etc; colaborar na realização de exposições rurais; acompanhar e realizar 

atividades de incentivo a produção leiteira; auxiliar no planejamento e execução os trabalhos 

relativos ao seu setor; orientar as práticas de conservação e adubação do solo; transmitir aos 

agricultores orientação sobre a aplicação de defensivos agrícolas, corretivos e fertilizantes; 

orientar na regulagem de máquinas agrícolas; organizar pomares, hortas, pastagens, apiários, 

lavouras, etc; auxiliar no planejamento, organização e execução de programas de assistência aos 

agricultores; executar tarefas afins. 

  Condições de Trabalho: 

      a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino médio de Técnico em Agropecuária, Técnico 

Agrícola ou Técnico em Agroecologia. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Realizar atividades relativas ao setor de 

enfermagem do município, colaborar na implementação de ações preventivas e curativas de 

patologias e outros males causados à saúde das pessoas residentes no município. 

      b) Descrição Analítica: fazer curativos, aplicar injeções e outros 

medicamentos, de acordo com a orientação recebida; verificar sinais vitais e registrar no 

prontuário; proceder a coleta de sangue para exame, efetuando os devidos registros; auxiliar nas 

exanguíneo-transfusões e na colocação de telas e aparelhos gessados, pesar e medir pacientes; 

efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções 

cirúrgicas; auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e de ambulação e na 

alimentação; auxiliar nos cuidados “pós-morten”, registrar as ocorrências relativas a doentes; 

prestar cuidados de enfermagem aos pacientes doentes; prestar cuidados de enfermagem aos 

pacientes em isolamento; preparar e esterilizar  o material e instrumental, ambientes e 

equipamentos, obedecendo a prescrições; zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes; zelar 

pela conservação dos instrumentos utilizados, ajudar a transportar doentes; auxiliar nos socorros 

de emergência; desenvolver atividades de apoio em consultas e de tratamento de pacientes; 

auxiliar nas atividades atinentes ao setor odontológico; realizar tarefas afins. 

  Condições de Trabalho: 

      a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos. 

      b) Instrução: Ensino médio de Técnico em Enfermagem. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao THD, sempre sob supervisão, com a 

presença física do cirurgião dentista, além das de atendente do consultório dentário, as seguintes 

atividades:  

b) Descrição Analítica: a) participar do treinamento de atendentes de 

consultórios dentários; b) colaborar nos programas educativos da saúde bucal; c) colaborar nos 

levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; d) educar e 

orientar os pacientes, ou grupos de pacientes, sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; 

e) fazer demonstrações de técnicas de escovação; f) responder pela administração de clínicas; g) 

supervisionar, sob delegação, o trabalho dos atendentes de consultório dentário; h) fazer tomada 

e revelação de radiografias intra-orais; i) realizar teste de vitalidade pulpar;  j) realizar a remoção 

de indutos, placas e cálculos supragengivais; k) executar a aplicação de substâncias para a 

prevenção da cárie bucal; l) Inserir e condensar substâncias restauradoras; m) polir restaurações, 

vedando-se a escultura; n) proceder limpeza a antissepsia do campo operatório, antes e após os 

atos cirúrgicos; o) remover suturas; p) confeccionar modelos; q) preparar moldeiras, e realizar 

tarefas afins.  

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais; 

  

 Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Apresentar Registro do Conselho Federal de Odontologia – 

Inscrição THD; 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO FAZENDÁRIO 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar serviços junto a Secretaria de 

Administração, Planejamento e Finanças. 

b) Descrição Analítica: Executar serviços na Secretaria de Administração, 

Planejamento e Finanças, como emitir empenho, lançar receitas, auxiliar na elaboração dos 

relatórios fiscais de gestão e acompanhamento; auxiliar na elaboração de prestação de contas das 

atividades administrativas e programas em geral; auxiliar no controle do fluxo de caixa e receita 

corrente líquida, promovendo as devidas informações quando solicitado; auxiliar no controle 

sobre os limites de gastos com pessoal ativo, inativo e operações de crédito; auxiliar no 

preenchimento dos relatórios de despesas, de capacidade de pagamento e informações sobre a 

receita e a despesa; preencher planilhas de cálculos para órgãos de financiamento ou de 

fiscalização internos ou externos; auxiliar na elaboração e geração da folha de pagamento; 

assumir, quando designado as funções atinentes ao controle interno;  executar quando houver 

designação as tarefas referentes às conciliações bancárias; realizar as tarefas de aquisições de 

bens e serviços, realizando as competentes pesquisas de preço e qualidade; auxiliar ou executar 

as tarefas relativas às licitações; auxiliar na execução de tarefas ligadas ao setor contábil; operar 

equipamentos de informática; elaborar, revisar e arquivar documentos ligados a Secretaria de 

Administração, Planejamento e Finanças; atendimento ao público em geral e realizar tarefas a 

fins. 

 Condições de Trabalho: 

 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Médio Completo 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas 

repartições municipais, atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, 

conduzir e despachar expedientes e orientar o público. 

      b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de 

ligação; efetuar as ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas internas 

e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no livro de 

ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; prestar 

informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e 

mesas de ligação; executar serviços de expedição e orientação ao público; pequenos serviços 

datilográficos e de digitação; receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, 

orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos problemas sobre assuntos de sua 

alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de público, especialmente em locais de grande 

afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas de guarda e limpeza nas repartições; 

responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; 

receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir 

recados; executar tarefas afins.    

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: Sujeito a plantões e atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino fundamental completo. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Receber  e  guardar valores; efetuar pagamentos; 

b) Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente; receber, 

guardar e entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando 

contas, efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do 

trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar 

livros; informar dar pareceres e encaminhar processos relativos a competência da tesouraria; 

endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de 

valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: Atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino médio completo; 

      c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu  

patrimônio, por ocasião da posse. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios 

municipais; 

 b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente de 

terminados; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a 

evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, 

etc; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, 

verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e 

demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que 

tenha observado; responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato 

conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme 

e atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE SANITÁRIO 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral compreendida à 

vigilância sanitária, orientar à população, prestar informações ao Executivo Municipal e aos 

órgãos competentes. 

   b) Descrição Analítica: participar, junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde e à Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da 

Saúde, bem como outras unidades da Federação, na formulação da Política de Vigilância 

Sanitária; executar ações e serviços de Vigilância concernentes às áreas de vigilância de produtos 

alimentícios em estabelecimentos comerciais, depósito e transporte de alimentos; vigilância e 

controle das doenças veiculadas por alimentos; vigilância de serviços de abastecimento de água 

para consumo humano, públicos e privados, fontes alternativas, reservatórios de água potável; 

vigilância da qualidade da água para consumo humano através da análise de monitoramento 

(flúor, cloro e potabilidade); vigilância de estabelecimentos comerciais e distribuidoras de 

cosméticos e saneantes; vigilância de serviços de saúde de baixa complexidade; vigilância de 

estabelecimentos comerciais e distribuidoras de medicamentos e correlatos; conforme atribuições 

definidas pela Secretaria Estadual da Saúde pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite; 

coibir o descumprimento da legislação sanitária; instaurar o processo administrativo sanitário; 

fornecer subsídios técnicos e administrativos a setores públicos;; além de realizar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio Completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao Zelador executar atividades que visem a 

limpeza, ornamentação e conservação de espaços públicos. 

b) Descrição Analítica: a) executar serviços de jardinagem, utilizando 

materiais e equipamentos adequados de acordo com a demanda da unidade de lotação; b) efetuar 

a limpeza de espaços públicos como: ruas, calçadas, prédios, móveis, máquinas, veículos, 

equipamentos e utensílios; c) responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos materiais 

utilizados na execução de suas atividades; d) auxiliar na instalação e manutenção de sistemas 

elétricos, mecânicos e hidráulicos; e) realizar a pintura de prédios, máquinas, móveis, 

equipamentos e outros bens públicos; f) auxiliar nos procedimentos dos técnicos em 

agropecuária e dos graduados em veterinária e agronomia; g) auxiliar nas atividades realizadas a 

fim de construir e reformar estradas, pontes e bueiros; g) ornamentar espaços e bens públicos; h) 

operar cortadores de grama, podadores e outros pequenos equipamentos; i) preparar canteiros, 

adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de sementes e plantas; j) auxiliar no planejamento, 

preparação e realização de eventos; l) auxiliar e/ou realizar pequenos reparos em prédios, móveis 

e outros bens de propriedade do município; m) realizar capinas, aplicar inseticidas, fungicidas, 

bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob orientação técnica; n) executar atividades de 

embelezamento e manutenção de praças, ruas, canteiros, jardins, estádio de futebol e outros; o) 

executar outras atribuições similares às aqui descritas, inerentes ao cargo. 

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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ANEXO II 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA  

DE ASSESSORAMENTO 

 CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Atender, no âmbito administrativo e em 

colaboração com o Procurador-Jurídico do Município, aos processos e consultas que lhe forem 

submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais, emitir pareceres e 

interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada.  

      b) Descrição Analítica: Atender a consultas, no âmbito administrativo, 

sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, 

quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas 

federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo 

expedidas, e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de 

compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, 

convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar 

desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 

transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis 

e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos 

supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que 

versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria, presidir, 

sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a 

função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam 

expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna importância, 

quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade, como Procurador, quando 

investido do necessário mandato; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos 
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praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus 

direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18  anos; 

b) Instrução: Curso superior. 

c) Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na Ordem dos 

Advogados do Brasil.  
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: desenvolver as atividades de direção da Diretoria 

ao qual for designado. 

      b) Descrição Analítica: Desenvolver atividade de direção da Diretoria a 

qual for designado, compreendendo o planejamento de atividades, coordenação e 

acompanhamento de trabalhos pertinentes a Diretoria; apresentação de relatórios, ao Executivo 

Municipal, das atividades executadas e do planejamento dos trabalhos futuros; e executar tarefas 

afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Habilitação para o exercício da profissão. 

 

Admissão: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 
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 FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE DEPARTAMENTO 

 ATRIBUIÇÕES: 

 

          a) Descrição Sintética: desenvolver as atividades de chefia do 

departamento, ao qual for designado. 

           b) Descrição Analítica: Desenvolver atividade de chefia do 

Departamento  a qual for designado, compreendendo o auxílio no planejamento de atividades, 

além de auxiliar na coordenação e acompanhamento de trabalhos pertinentes ao Departamento;   

executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Habilitação para o exercício da profissão. 

 

Admissão: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 
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 FUNÇÃO DE CONFIANÇA: MOTORISTA DO PREFEITO 

 ATRIBUIÇÕES: 

 

          a) Descrição Sintética: Dirigir veículos lotados no Gabinete do Prefeito 

Municipal. 

           b) Descrição Analítica:  Dirigir, sempre com a solicitação e autorização 

do Prefeito Municipal, veículos lotados no gabinete do Prefeito Municipal, obedecido o 

estabelecido em legislação pertinente; fazer o controle da  caderneta do veículo ou outro 

instrumento que vise controlar os gastos, quilometragem e manutenção do veículo; zelar pela 

conservação do veículo; comunicar ao setor responsável sobre problemas elétricos, eletrônicos 

e/ou mecânicos;  executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Habilitação para o exercício da profissão. 

 

Admissão: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 



Página 77 de 81 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: SECRETÁRIO DA JUNTA DE  

ALISTAMENTO MILITAR 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: Secretariar  nos serviços relacionados com a Junta 

de Alistamento Militar (JAM). 

      b) Descrição Analítica: Chefiar a parte administrativa da JAM; redigir 

correspondência; manter contatos com os órgãos do Exército Nacional relacionados com o 

serviço militar obrigatório; datilografar formulários e expediente da JAM; exercer outras tarefas 

afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Ser servidor efetivo e estável do Município. 

b) Instrução: Ensino fundamental completo.  
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 FUNÇÃO DE CONFIANÇA: SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: Realizar atividades de planejamento, chefia, 

coordenação, acompanhamento e fiscalização das atividades da Secretaria a que for designado. 

           b) Descrição Analítica: exercer atividades que zelem pelo bom 

andamento das atividades pertinentes a Secretaria a qual foi designado, compreendendo o 

planejamento, chefia, coordenação, acompanhamento e fiscalização; apresentar relatório de 

atividades e planejamento da Secretaria ao Executivo Municipal; controlar as atividades 

observando a dotação orçamentária anual prevista para a Secretaria; auxiliar nas atividades do 

executivo municipal; executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Habilitação para o exercício da profissão. 

 

Admissão: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 735/2014. 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente e Srs. Vereadores: 

 

É com satisfação que nos dirigimos aos nobres Vereadores com o objetivo 

de apresentar a mensagem justificativa a Lei Municipal 735/2014. 

 

De início é importante destacar que o Projeto de Lei 735/2014 consolida 

toda a legislação que trata do Quadro de Cargos e Funções Públicas do Município e Plano de 

Carreira, instituído pela Lei Municipal 138/2002 e alterações posteriores. 

 

De maneira bem objetiva, o projeto de Lei apresenta nova redação à 

legislação que trata do Quadro de Cargos e Funções Públicas do Município e Plano de 

Carreira, com adequação à legislação federal existente, e também apresenta a criação de novas 

vagas no Quadro de Provimento Efetivo que passamos a apresentar: 

 

1 – Aumento de 01 vaga no cargo de Agente Administrativo (passando 

para 05), cuja necessidade se faz atendimento da legislação de DETRAN, que exige a instalação 

do Departamento Municipal de Transito e a criação da JARI, cuja lei foi aprovada pela 

Legislativo Municipal. 

2 – Criação do Cargo Efetivo de Assessor Jurídico, seguindo orientação do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; 

3 – Criação do Cargo Efetivo de Auxiliar de Assistência Social para 

atender demanda da Secretaria de Assistência Social; 

4 - Aumento de 01 vaga no cargo Enfermeiro (passando para 02) para 

atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 

5 – Criação do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil, seguindo orientação do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; 
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6 – Aumento de 01 vaga no cargo de Fiscal (passando para 02) para 

atender demanda do setor de Fiscalização e Arrecadação de Tributos, pois a demanda do setor 

não é suficientemente atendida com um servidor apenas. 

7 – Criação do Cargo Efetivo de Fiscal Ambiental, para atender demanda 

do Departamento do Meio Ambiente, na fiscalização ao cumprimento da legislação ambiental 

vigente; 

8 – Criação do Cargo Efetivo de Médico Veterinário, para atender 

demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, e desconstituir a contratação temporária 

existente. 

9 – Aumento de 02 vagas no cargo de Motorista (passando para 09) para 

atender demanda no Transporte Escolar (01 vaga) e na Secretaria Municipal de Obras Públicas 

(01 vaga); 

10 - Aumento de 02 vagas no cargo de Operador de Máquinas (passando 

para 09) para atender demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 

11 - Criação do Cargo Efetivo de Técnico em Controle Interno, seguindo 

orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; 

12 - Aumento de 01 vaga no cargo Técnico em Enfermagem (passando 

para 03) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

Cabe ressaltar que o aumento nos gastos com pessoal previsto não deve 

representar impacto significativo, pois muitos dos cargos que estão sendo criados ou acrescidos 

são hoje exercidos por serviços terceirizados, cargos em comissão ou contrato temporário. 

 

A projeção realizada pelo setor de contabilidade indica um crescimento de 

aproximadamente 1,5 (um vírgula cinco) pontos percentuais no índice de gastos em relação à 

Receita Corrente Líquida. No exercício de 2013 o percentual de gastos ficou em 36,81%. Já a 

previsão do Setor e Contabilidade é que com o provimento dos cargos que estão sendo 

acrescidos pela presente Lei, o gasto com pessoal ficará em torno de 38,31%. 
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 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

NOVO XINGU – RS, em 03 de Fevereiro de 2014. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  

 

 


