
LEI MUNICIPAL № 1.404/99

Dispõe  sobre  o  Plano de  Cargos,  Carreiras  e 
Vencimentos,  dos  Servidores  da  Prefeitura 
Municipal  de  Guaranésia  e  dá  outras 
providências.”

O  Prefeito  Municipal  de  Guaranésia  /  MG,  Sr. 
Sebastião  Pinheiro  da  Silva,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e nos termos do art. 51 e 52 da 
Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  A  Prefeitura  Municipal  de  Guaranésia  altera,  por  meio  desta  Lei 
Complementar, O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os 
seus servidores,  com o objetivo de organizar  os cargos públicos da 
Prefeitura em Carreiras, com fundamento na valorização do servidor, 
dignificação da função pública e melhoria da eficiência e eficácia no 
serviço público prestado pelo Poder Executivo municipal à população.

Art. 2º -    O regime jurídico dos servidores do Município de Guaranésia, é único, 
estatutário, nos termos da Constituição Federal de 10/05/88, e da Lei 
Municipal № 1.195, de 18 de junho de 1.991.

Art.  3º  -   O Plano de Carreira  alterado por  esta Lei  se efetivará por meio da 
adoção das seguintes medidas:

I  – realização de concurso público de provas ou de provas e títulos 
para  ingresso  em  cargos  efetivos  de  carreira,  ressalvadas  as 
nomeações para os cargos de provimento em comissão, declarados 
em Lei de livre nomeação e exoneração.

II  –  profissionalização,  atualização  e  aperfeiçoamento  técnico  do 
servidor, mediante sistema permanente de treinamento e capacitação, 
para melhor desempenho das suas atribuições.

III  –  realização junto aos servidores  de uma política de vencimento 
justa,  compatível  com  os  níveis  de  escolaridade,  experiência 
profissional, igualdade de oportunidade de esforço pessoal.

IV – isonomia de vencimento, respeitadas as diferenças individuais de 
desempenho e capacitação;

V – valorização do vencimento dos servidores da Prefeitura através de 
atualizações legais e justas;



VI – garantia de participação dos servidores na definição da política de 
pessoal e demais normas administrativas da Prefeitura Municipal.

Art. 4º -     O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, abrange as atividades 
decorrentes  das  atribuições  estabelecidas  para  a  Assessoria  de 
Governo,  a  Procuradoria  Jurídica  do  Município,  os  Departamentos 
Municipais e os Setores.

CAPÍTULO II
DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS CONCEITOS

Art. 5º       Para os fins desta Lei consideram-se os seguintes conceitos:

I  –  Servidor  Público:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público  ou  função  pública,  mantendo  relação  de  trabalho  com  a 
administração direta do Município,  de natureza profissional e caráter 
não eventual, sob vínculo de dependência.

II –  Cargo: o lugar instituído na organização do serviço público para 
desempenho  de  atividade  definida,  com  atribuições,  denominação, 
remuneração e número de vagas definidos em lei;

III  –  Carreira:  a evolução na situação funcional,  no cargo de que é 
titular o servidor, conforme critérios definidos em lei, sendo restrita a 
titulares de cargos efetivos

IV –  Classe: o conjunto de cargos que exijam, para seu provimento 
inicial, a mesma qualificação profissional ou intelectual;

V –  Função Pública: a destinação de atribuição certa a servidor de 
carreira,  sem  consistir  em  cargo  ou  em  encargo  permanente  da 
Administração, criada por lei e provida por meio de designação.

CAPÍTULO III
DO PLANO DE CARREIRA

Art. 6º -    Integram o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura 
Municipal os ANEXOS  a seguir:

I  –  ANEXO  I  –  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  e  respectivo 
vencimento;
II – ANEXO II – Cargos de Provimento Efetivo
III  –  ANEXO  III  –  Tabela  de  Vencimento  dos  Cargos  Efetivos 
Progressão em Graus.
IV – ANEXO IV – Correlação e Transformação de Cargos Efetivos para 
Enquadramento.
V – ANEXO V – Cargos efetivos vagos que serão extintos com esta 
Lei.
VI – ANEXO VI – Cargos efetivos que serão extintos ao vagar.



CAPÍTULO IV
DO CARGO DE CARREIRA DE 

PROVIMENTO EFETIVO

Art. 7º -     O cargo de carreira de provimento efetivo de que trata esta Lei é 
provido por meio de nomeação e promoção.

Art. 8º -     Salvo as hipóteses de promoção previstas nesta Lei, a investidura em 
cargo público de provimento efetivo depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 1º  -  O concurso público será promovido pela Prefeitura Municipal 
através do Departamento de Administração e Finanças, do Setor de 
Recursos Humanos e Treinamento, e reger-se-á pelo respectivo Edital, 
na forma de Decreto.

§ 2º - As nomeações serão feitas obedecidas rigorosamente a ordem 
de classificação.

Art. 9º -     As classes de cargos de provimento efetivo organizadas em carreiras, 
são  privativas  dos  servidores  concursados  e  constam  do  Anexo  II, 
parte integrante desta Lei.

Art.  10º -    Os cargos de carreira desta Lei,  são acessíveis aos brasileiros e 
estrangeiros na forma da Lei Federal e o ingresso dar-se-á no primeiro 
nível  da  classe  inicial,  atendidos  os  requisitos  de  escolaridade  e 
habitação em concurso público, nos termos da inciso I, do art. 37, da 
Constituição  Federal  de  1988,  com  a  redação  da  Emenda 
Constitucional № 19/98.

Parágrafo Único – Os atuais  servidores efetivos da Prefeitura serão 
posicionados  na  carreira  conforme  situação  legal  respectiva,  nos 
termos previstos nesta Lei.

CAPÍTULO V
DA PROMOÇÃO

Art. 11º -   Promoção, para efeito desta Lei, é a passagem do servidor ao nível de 
carreira imediatamente superior àquele em que se encontra, mediante 
capacitação  combinada  com  interstício  mínimo  de  03  (três)  anos, 
dando-se a requerimento do servidor.

Parágrafo Único – A promoção se fará sempre para o grau inicial do 
nível para o qual o servidor foi promivido.

Art. 12º -   No Plano de Cargos e Carreiras de acordo com o Anexo II desta Lei, as 
promoções  vão  do  Nível  I  ao  Nível  V,  o  que  corresponde  a  um 



acréscimo de 05% (cinco por cento) na passagem de um Nível para o 
outro, após processo de capacitação do servidor.

Art.  13º  -    A  Promoção  far-se-á,  para  os  servidores  que  obtiverem, 
cumulativamente, o mínimo de 70% (setenta por cento) do total  dos 
pontos  mediante  pontos  distribuídos  nos  cursos  ou  programas  de 
treinamento realizados no interstício correspondente.

Art.  14º  -    A  Promoção funcional  far-se-á no próprio  cargo efetivo de que o 
servidor for titular, sendo vedada a mudança de um cargo efetivo para 
outro de carreira diferenciada.

Art. 15º -   Presumir-se-á o desempenho no cargo de provimento efetivo, para 
efeito  de  promoção,  enquanto  o  titular  do  cargo  efetivo  estiver  no 
exercício de cargo em comissão.

Art. 16º -  O requerimento de promoção será instruído com cópia autenticada do 
certificado  devidamente  formalizado  e  registrado  do  novo  grau  de 
escolaridade, treinamento ou curso.

Art.  17º  -    A  efetivação  da  promoção  far-se-á  no  mês  seguinte  ao  da 
protocolização do requerimento, desde que esta ocorra até o dia 10 do 
mês  em  curso,  sob  pena  de  ser  transferida  para  o  segundo  mês 
subsequente ao pedido.

Art. 18º -   A promoção será regulamentada mediante Decreto e Regulamento 
elaborado  por  uma  comissão  paritária  de  servidores  efetivos,  e 
representantes  da  entidade  sindical,  em prazo  de até  180 (cento  e 
oitenta) dias após a vigência desta lei.

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 19º -   A avaliação de desempenho é instrumento utilizado para a aferição do 
mérito do servidor efetivo, fornecendo subsídio para o desenvolvimento 
do servidor na carreira mediante progressão.

Art. 20º -   As normas específicas para Avaliação de Desempenho do servidor 
serão objeto de Decreto e Regulamento, a ser baixado pelo Prefeito 
Municipal,  em um prazo  de  até  180  (cento  e  oitenta  dias),  após  a 
publicação desta Lei.

Art. 21º -   A avaliação de desempenho do servidor levará em consideração o 
comportamento  do  servidor  efetivo  no  cumprimento  de  suas 
atribuições, o seu processo de capacitação continuada, o potencial de 
desenvolvimento na carreira e a observância dos deveres funcionais, 
sendo adotados como parâmetros para a avaliação entre outros:

I – a qualificação do serviço prestado;



II – a eficiência
III – a cooperação;
IV – a iniciativa;
V – o aprimoramento profissional através de capacitação continuada;
VI – a assiduidade;
VII – a pontualidade;
VIII – a responsabilidade.

Art. 22º -   A avaliação de desempenho observando-se os critérios do Art.  21 
desta Lei, terá periodicidade anual, com planejamento, coordenação e 
controle a cargo Setor  de Recursos Humanos e Treinamento sob a 
direção geral do Departamento Municipal de Administração e Finanças, 
e  participação  específica  dos  demais  Departamentos  Municipais 
relativamente aos respectivos servidores.

Art.  23º  -    A  avaliação do servidor  será feita  através de  Comissão Especial 
constituída  de  cinco  membros,  sendo  um  servidor  indicado  pelo 
Prefeito Municipal, um servidor efetivo em atividade eleito pelos seus 
pares em assembléia convocada para este fim, um representante do 
Sindicato dos Servidores Públicos de Guaranésia, o titular do Setor de 
Recursos Humanos e Treinamento, e o Chefe imediato do servidor, na 
forma de regulamento específico.

Parágrafo  Único:  O  titular  do  Setor  de  Recursos  Humanos  e 
Treinamento presidirá a Comissão de Avaliação do servidor.

Art. 24º -  Os cursos e programas de treinamento, que expressam a capacitação 
continuada  e  o  desenvolvimento  do  servidor,  serão  instrumentos 
utilizados para a sua qualificação profissional.

Art. 25º -   A qualificação profissional é pressuposto da carreira e será planejada, 
organizada e executada de forma integrada, tendo como objetivo:

I – no treinamento introdutório, a adaptação e a preparação do servidor 
efetivo para o exercício de suas atribuições;
II  – nos cursos de capacitação continuada e de desenvolvimento,  a 
habilitação  do  servidor  efetivo  para  o  desempenho  eficaz  das 
atribuições inerentes a sua área e cargo.

Art. 26º -   Os cursos e os programas de que trata o artigo serão organizados com 
fundamento na natureza do cargo e nas necessidades diferenciadas 
das diversas unidades administrativas.

Art. 27º -   O Setor de Recursos Humanos e Treinamento será responsável pelos 
programas  de  treinamento  e  cursos  de  capacitação  e  de 
desenvolvimento, mediante:

I – diagnóstico de suas necessidades;



II  –  levantamento  de  necessidades  de  aperfeiçoamento  individual  e 
áreas de interesse dos servidores efetivos nela lotados;
III  –  sugestão  de  currículos,  conteúdos,  horários,  períodos  ou 
metodologia dos cursos;
IV – acompanhamento das etapas do treinamento; e
V – avaliação dos resultados obtidos na execução dos trabalhos em 
decorrência do treinamento ministrado.

Art.  28º  -    Se  não  forem  oferecidos  cursos  ou  programas  de  treinamento, 
capacitação continuada e  verificação de seu desenvolvimento,  será, 
para o servidor efetivo,  considerado atendido o requisito previsto no 
CAPÍTULO VI desta Lei, e configurada a promoção.

Art. 29º -   Para ao atuais servidores efetivos, a data de início de contagem de 
interstício  será  o mês seguinte aquele  em que se der  a  publicação 
desta Lei.

Art. 30º -   Se o servidor não fizer jus à promoção ao completar o respectivo 
interstício,  reiniciar-se-á,  no  mês  subsequente  ao  término  deste,  a 
contagem de novo prazo.

Art. 31º -   Serão computados para fins deste Capítulo como tempo de efetivo 
exercício,  as  situações  previstas  no  Estatuto  dos  Servidores  do 
Município e alterações legais pertinentes.

Art.  32º  -    As relações de trabalho entre  os  servidores municipais  do  Poder 
Executivo  observarão  o  princípio  da  liberdade  de  negociação,  e 
objetivarão  o  planejamento   da  política  de  pessoal,  especialmente 
quanto  à  remuneração,  às  condições  de  trabalho  e  à  solução  de 
conflitos, observando o disposto nesta Lei.

Art. 33º -   A avaliação de desempenho atenderá, em todas as suas etapas, aos 
princípios da motivação e do contraditório, assegurada a participação e 
a corresponsabilidade do avaliado no processo.

CAPÍTULO VIII
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 34º -  Vencimento é a retribuição pecuniária mensal que o servidor recebe 
pelo efetivo exercício de cargo público, com valor fixado nesta Lei.

Art. 35º -   Remuneração é a retribuição pecuniária paga ao servidor, pelo efetivo 
exercício  do  cargo,  e   corresponde  ao  vencimento  acrescido  dos 
adicionais a que tenha direito, estabelecidos na legislação estatutária 
municipal e na legislação pertinente.

Art. 36º -   A cada classe de cargo de provimento efetivo, corresponde um nível e 
um símbolo cujo valor é fixado na Tabela de Vencimento constante do 
Anexo III.



Art. 37º -   Nos casos de promoção, fica assegurado ao servidor o vencimento 
básico do novo nível.

Art. 38º -   O servidor efetivo terá direito, além do vencimento correspondente ao 
nível em que estiver posicionado, as vantagens pecuniárias previstas 
neste Capítulo e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Guaranésia.

Art. 39º -   É devido ao servidor titular de cargo efetivo a seguinte gratificação:

I – gratificação pelo exercício de cargo em comissão.
II  –  gratificação  pelo  desempenho  da  função  de  confiança  de 
encarregado.

Parágrafo Único – A gratificação pelo exercício de cargo em comissão 
corresponderá a percentual que incidirá sobre o vencimento do cargo 
efetivo que exercer, de acordo com o anexo I desta Lei.

Art. 40º -   O servidor efetivo que ocupar cargo em comissão de recrutamento 
amplo poderá optar pelo vencimento do seu cargo efetivo, no nível em 
que estiver posicionado, mais os adicionais pelo tempo

 de serviço a que fizer jus e mais a gratificação de que trata esta Lei, ou pelo 
vencimento do cargo em comissão que ocupar, acrescido apenas dos 
adicionais por tempo de serviço a que fizer jus.

Art.  41º   -   À  exceção  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  nenhuma  outras 
gratificação ou adicional serão incorporados ao vencimento, a que título 
for. 

CAPÍTULO IX
DA PROGRESSÃO EM GRAUS

Art. 42º -  Progressão, para efeito desta Lei, é a passagem do servidor de um 
Grau  ao  imediatamente  subsequente  do  mesmo  nível  em  que  se 
encontra, mediante Avaliação de desempenho.

Parágrafo Único – A primeira progressão terá a contagem iniciada após 
a  conclusão  do  estágio  probatório  do  servidor,  de  acordo  com  o 
disposto na Emenda Complementar № 19/98.

Art. 43º -   A Progressão ocorrerá se o servidor preencher os seguintes requisitos:

I  –  haver  completado  730  (setecentos  e  trinta)  dias  efetivamente 
trabalhados,  no  cargo  efetivo  de  que  é  titular,  salvo  as  ausências 
admitidas pelo Estatuto;
II  –  não  registrar,  no  ano  que  antecede  a  progressão,  qualquer 
ocorrência disciplinar, nos termos do Estatuto dos Servidores;



III  –  apresentar  desempenho  eficiente  e  eficaz,  comprovado  por 
avaliação de desempenho

Art. 44º -   A contagem do interstício, para efeito de progressão, será suspensa 
em caso de aplicação de penalidade ou de ausência não admitida pelo 
Estatuto, reiniciando-se após a volta ao trabalho.

Art. 45º -   O Servidor designado para cargo de provimento em comissão não 
interromperá a contagem de interstício aquisitivo para progressão.

Art.  46º  -    O  acréscimo  de  vencimento  em decorrência  de  progressão  terá 
vigência a partir do primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que o 
servidor tiver cumprido o interstício correspondente.

Art.  47º  -    O  ocupante  de  cargo  de  comissão  somente  pode  concorrer  à 
progressão funcional no cargo efetivo de que seja titular.

CAPÍTULO X
DA COORDENAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES

Art.  48º  -   A  coordenação  e  execução  do  enquadramento  dos  servidores  e 
detalhamento dos procedimentos previstos nesta Lei, compete ao Setor 
de Recursos Humanos e Treinamento.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49º -   Ficam criados todos os cargos de carreira de provimento efetivo bem 
como os cargos de provimento em comissão constantes dos Anexos I e 
II desta Lei.

Art. 50º -   Ficam extintos os cargos efetivos vagos relacionados no Anexo V desta 
Lei.

Art. 51º -   Serão extintos ao vagar os cargos mencionados no Anexo VI desta Lei.

Art. 52º -   Para o enquadramento do servidor no presente Plano de Cargos, não 
poderá  haver  redução  de  vencimento  ou  remuneração,  sendo 
considerada como vantagem pessoal a diferença porventura existente 
em relação a nova Tabela proposta.

Art. 53º -   Os cargos constantes do Anexo IV que é parte integrante desta Lei, 
ficam transformados, automaticamente, na data de sua publicação, e 
nele enquadrados os anteriores titulares de cargos efetivos, sendo que, 
todos os direitos inerentes às carreiras criadas nesta Lei, ficam a eles 
assegurados integralmente.

Art.  54º  -   O  servidor  que  discordar  de  seu  enquadramento  poderá  interpor 
recurso  fundamentado  à  apreciação  de  uma  Comissão  Revisora 



constituída  por  um  membro,  servidor  efetivo  indicado  pelo  Prefeito 
Municipal,  o  Procurador  Jurídico  do  Executivo  e  um  representante 
indicado pelos servidores em escrutínio secreto e que seja titular de 
cargo efetivo.

Art. 55º -  A Comissão de que trata o artigo anterior será designada através de 
Portaria  do  Prefeito  Municipal,  e  terá  o  prazo de 10(dez)  dias  para 
emitir o seu parecer final, cuja conclusão defina o enquadramento do 
servidor.

Art.  56º  -  O Prefeito  Municipal  procederá  à  lotação numérica  e  funcional  dos 
servidores  em  cada  órgão  ou  unidade  administrativa  da  Prefeitura, 
observadas as  diretrizes do Plano de Cargos e Carreiras,  mediante 
regulamentação específica, bem como promoverá as demais medidas 
necessárias à operacionalização desta Lei.

Art.  57º  -   Ficam aprovados  e  passam a fazer  parte  integrante  desta  Lei  os 
Anexos I, II, III, IV, V e VI.

Art. 58º -  No prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da vigência desta 
Lei, o Prefeito Municipal baixará Relação Nominal de Enquadramento 
dos  servidores  abrangidos  por  este  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e 
Vencimentos.

Art.  59º  -  As  situações  não  previstas  nesta  Lei  serão  resolvidas  segundo  as 
disposições  estabelecidas  no  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  de 
Guaranésia.

 Art. 60º -  As despesas com a execução desta Lei correrão por conta dos créditos 
orçamentários próprios consignados no orçamento vigente.

Art.  61º -    Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições  em  contrário,  especialmente  as  das  Lei  Municipal  № 
1205/91 e as da Lei Municipal № 1.292/94.

Guaranésia, 01 de setembro de 1999

SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

 



ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

(Art. 49, desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO
FORMA DE 
RECRUTA- 

MENTO

SÍMBOLO   DE 
VENCIMENTO

NÚMERO DE 
CARGOS

Procurador Geral do Município Amplo CC - V 01
Assessor de Governo Amplo CC - V 03
Diretor do Departamento Municipal de 
Administração e Finanças Amplo CC - V 01
Diretor do Departamento  Municipal de 
Educação Amplo CC - V 01
Diretor do Departamento Municipal de 
Saúde e Assistência Social Amplo CC - V 01
Diretor do Departamento Municipal de 
Obras Amplo CC - V 01
Assessor Amplo CC - IV 01
Assessor Amplo CC - III 01
Assessor Amplo CC - II 02
Assessor Amplo CC - I 02
Chefe de Setor Restrito CC - III 15

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
( Art. 49, desta Lei)

SÍMBOLO DE VENCIMENTO VALOR R$
CC – V R$ 1.190,00
CC – IV R$    820,00
CC – III R$    750,00
CC – II R$    570,00
CC – I R$    350,00

GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO
(Art. 39, desta Lei)

Gratificação para servidores 
efetivos pelo exercício de 

cargo comissionado

RECRUATMENTO
AMPLO 20%

Gratificação pelo exercício 
da função pública de 

encarregado

RECRUTAMENTO
RESTRITO 10%



ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMÁTICA
( Art. 9º , desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL SÍMBOLO DE 
VENCIMENTO

№ DE 
VAGAS

FAXINEIRA INICIAL I – FINAL V CE - 1 11
LAVADEIRA INICIAL I – FINAL V CE - 1 02

RECEPCIONISTA INICIAL I – FINAL V CE - 2 03
TELEFONISTA INICIAL I – FINAL V CE - 1 05

CONTÍNUO INICIAL I – FINAL V CE - 1 01
FISCAL DE TRIBUTOS INICIAL I – FINAL V CE - 10 02

OFICIAL DE CONTABILIDADE INICIAL I – FINAL V CE - 11 02
AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO
INICIAL I – FINAL V CE - 1 18

ANALISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO

INICIAL I – FINAL V CE - 12 01

TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO

INICIAL I – FINAL V CE - 11 01

OFICIAL DE INFORMÁTICA INICIAL I – FINAL V CE - 13 01
MERENDEIRA INICIAL I – FINAL V CE - 1 06

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO INICIAL I – FINAL V CE - 11 10
CONTADOR INICIAL I – FINAL V CE - 15 01

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL II – DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
(Art. 9º, desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL SÍMBOLO DE 
VENCIMENTO

№ DE 
VAGAS

BIBLIOTECÁRIO INICIAL I – FINAL V CE - 12 01
TÉCNICO DE TURISMO E 

LAZER
INICIAL I – FINAL V CE - 5 01

TÉCNICO DE CULTURA INICIAL I – FINAL V CE - 5 01
AUXILIAR DE BIBLIOTECA INICIAL I – FINAL V CE - 1 04

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL III – DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Art. 9º , desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL SÍMBOLO DE 
VENCIMENTO

№ DE 
VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE

INICIAL I – FINAL V CE – 4 03

ATENDENTE DE SAÚDE INICIAL I – FINAL V CE – 5 08



AUXILIAR DE ENFERMAGEM INICIAL I – FINAL V CE - 6 13
AUXILIAR DE FARMÁCIA INICIAL I – FINAL V CE - 3 01

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO

INICIAL I – FINAL V CE - 3 03

AUXILIAR SANITARISTA INICIAL I – FINAL V CE - 3 02
AGENTE DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA E 
EPIDEMIOLÓGICA

INICIAL I – FINAL V CE - 3 02

FISCAL SANITARISTA INICIAL I – FINAL V CE - 7 02
MÉDICO -  VETERINÁRIO INICIAL I – FINAL V CE - 14 01

ENFERMEIRO INICIAL I – FINAL V CE - 14 01
ASSISTENTE SOCIAL INICIAL I – FINAL V CE - 14 01

PSICÓLOGO INICIAL I – FINAL V CE - 14 04
MÉDICO INICIAL I – FINAL V CE - 14 09

CIRURGIÃO-DENTISTA INICIAL I – FINAL V CE - 14 05
FARMACÊUTICO –

BIOQUÍMICO
INICIAL I – FINAL V CE - 14 01

FONOAUDIÓLOGO INICIAL I – FINAL V CE - 14 01
FISIOTERAPÊUTA INICIAL I – FINAL V CE - 14 01

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL IV – DE OBRAS
(Art. 9º, desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL SÍMBOLO DE 
VENCIMENTO

№ DE 
CARGOS

AJUDANTE GERAL INICIAL I – FINAL V CE - 1 70
AUXILIAR DE JARDINEIRO INICIAL I – FINAL V CE - 1 01
GUARDA INICIAL I – FINAL V CE - 1 16
COVEIRO INICIAL I – FINAL V CE - 1 01
GARI INICIAL I – FINAL V CE - 1 35
COLETOR DE LIXO INICIAL I – FINAL V CE - 1 04
ENCARREGADO  DE 
CEMITÉRIO

INICIAL I – FINAL V CE - 3 01

PEDREIRO INICIAL I – FINAL V CE - 5 06
ELETRICISTA INICIAL I – FINAL V CE - 8 02
ALMOXARIFE INICIAL I – FINAL V CE - 6 01
MONITOR DE CRECHE INICIAL I – FINAL V CE - 1 24
ENCARREGADO DE LIMPEZA 
URBANA

INICIAL I – FINAL V CE - 10 02

MOTORISTA INICIAL I – FINAL V CE - 3 39
OPERADOR DE MÁQUINA INICIAL I – FINAL V CE - 7 10
FISCAL DE OBRAS INICIAL I – FINAL V CE - 3 01
MESTRE DE OBRAS INICIAL I – FINAL V CE - 10 01
MECÂNICO INICIAL I – FINAL V CE - 9 03



ENGENHEIRO CIVIL INICIAL I – FINAL V CE - 14 01

ANEXO III

TABELA DE VENCIMENTOS

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 1
NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 190,00 R$ 191,71 R$ 193,43 R$ 195,18 R$ 196,93
II R$ 199,50 R$ 201,29 R$ 203,11 R$ 204,93 R$ 206,78
III R$ 209,47 R$ 211,36 R$ 213,25 R$ 215,17 R$ 217,11
IV R$ 219,94 R$ 221,92 R$ 223,92 R$ 225,93 R$ 227,97
V R$ 230,94 R$ 233,01 R$ 235,11 R$ 237,23 R$ 239,36

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 2
NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 200,00 R$ 201,80 R$ 203,62 R$ 205,45 R$ 207,30
II R$ 210,00 R$ 211,89 R$ 213,80 R$ 215,72 R$ 217,66
III R$ 220,50 R$ 222,48 R$ 224,49 R$ 226,51 R$ 228,55
IV R$ 231,53 R$ 233,61 R$ 235,71 R$ 237,83 R$ 239,97
V R$ 243,10 R$ 245,29 R$ 247,50 R$ 249,72 R$ 251,97

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 3

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 225,00 R$ 227,03 R$ 229,07 R$ 231,13 R$ 233,21
II R$ 236,25 R$ 238,38 R$ 240,52 R$ 242,69 R$ 244,87
III R$ 248,06 R$ 250,30 R$ 252,55 R$ 254,82 R$ 257,11
IV R$ 260,47 R$ 262,81 R$ 265,18 R$ 267,56 R$ 269,97
V R$ 273,49 R$ 275,95 R$ 278,43 R$ 280,94 R$ 283,47

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 4

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 240,00 R$ 242,16 R$ 244,34 R$ 246,54 R$ 248,76
II R$ 252,00 R$ 254,27 R$ 256,56 R$ 258,87 R$ 261,20
III R$ 264,60 R$ 266,98 R$ 269,38 R$ 271,81 R$ 274,25
IV R$ 277,83 R$ 280,33 R$ 282,85 R$ 285,40 R$ 287,97
V R$ 291,72 R$ 294,35 R$ 297,00 R$ 299,67 R$ 302,37



SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 5

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 250,00 R$ 252,25 R$ 254,52 R$ 256,81 R$ 259,12
II R$ 262,50 R$ 264,86 R$ 267,25 R$ 269, 65 R$ 272,08
III R$ 275,63 R$ 278,11 R$ 280,61 R$ 283,13 R$ 285,68
IV R$ 289,41 R$ 292,01 R$ 294,64 R$ 297,29 R$ 299,97
V R$ 303,88 R$ 306,61 R$ 309,37 R$ 312,16 R$ 314,96

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 6

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 260,00 R$ 262,34 R$ 264,70 R$ 267,08 R$ 269,49
II R$ 273,00 R$ 275,46 R$ 277,94 R$ 280,44 R$ 282,96
III R$ 286,65 R$ 289,23 R$ 291,83 R$ 294,46 R$ 297,11
IV R$ 300,98 R$ 303,69 R$ 306,42 R$ 309,18 R$ 311,97
V R$ 316,03 R$ 318,88 R$ 321,75 R$ 324,64 R$ 327,56

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE- 7

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 300,00 R$ 302,70 R$ 305,42 R$308,17 R$ 310,95
II R$ 315,00 R$ 317,84 R$ 320,70 R$ 323,58 R$ 326,49
III R$ 330,75 R$ 333,73 R$ 336,73 R$ 339,76 R$ 342,82
IV R$ 347,29 R$ 350,41 R$ 353,57 R$ 356,75 R$ 359,96
V R$ 364,65 R$ 367,93 R$ 371,25 R$ 374,59 R$ 377,96

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 8

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 360,00 R$ 363,24 R$ 366,51 R$ 369,81 R$ 373,14
II R$ 378,00 R$ 381,40 R$ 384,83 R$ 388,30 R$ 391,79
III R$ 396,90 R$ 400,47 R$ 404,08 R$ 407,71 R$ 411,38
IV R$ 416,75 R$ 420,50 R$ 424,28 R$ 428,10 R$ 431,95
V R$ 437,58 R$ 441,52 R$ 445,49 R$ 449,50 R$ 453,55



SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 9

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 400,00 R$ 403,60 R$ 407,23 R$ 410,90 R$ 414,60
II R$ 420,00 R$ 423,78 R$ 427,59 R$ 431,44 R$ 435,33
III R$ 441,00 R$ 444,97 R$ 448,97 R$ 453,01 R$ 457,09
IV R$ 463,05 R$ 467,22 R$ 471,42 R$ 475,67 R$ 479,95
V R$ 486,20 R$ 490,58 R$ 494,99 R$ 499,45 R$ 503,94

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 10

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 440,00 R$ 443,96 R$ 447,96 R$ 451,99 R$ 456,06
II R$ 462,00 R$ 466,16 R$ 470,35 R$ 474,59 R$ 478,86
III R$ 485,10 R$ 489,47 R$ 493,87 R$ 498,32 R$ 502,80
IV R$ 509,36 R$ 513,94 R$ 518,56 R$ 523,23 R$ 527,94
V R$ 534,82 R$ 539,64 R$ 544,49 R$ 549,39 R$ 554,34

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 11

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 570,00 R$ 575,13 R$ 580,31 R$ 585,53 R$ 590,80
II R$ 598,50 R$ 603,89 R$ 609,32 R$ 614,81 R$ 620,34
III R$ 628,43 R$ 634,08 R$ 639,79 R$ 645,55 R$ 651,36
IV R$ 659,85 R$ 665,78 R$ 671,78 R$ 677,82 R$ 683,92
V R$ 592,84 R$ 699,07 R$ 705,37 R$ 711,71 R$ 718,12

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 12

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 585,00 R$ 590,27 R$ 595,58 R$ 600,94 R$ 606,35
II R$ 614,25 R$ 619,78 R$ 625,36 R$ 630,98 R$ 636,66
III R$ 644,96 R$ 650,77 R$ 656,62 R$ 662,53 R$ 668,50
IV R$ 677,21 R$ 683,31 R$ 689,46 R$ 695,66 R$ 701,92
V R$ 711,07 R$ 717,47 R$ 723,93 R$ 730,44 R$ 737,02

SÍMBOLO DE VENCIMENTOS CE – 13
NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 785,00 R$ 792,07 R$ 799,19 R$ 806,39 R$ 813,64
II R$ 824,25 R$ 831,67 R$ 839,15 R$ 846,71 R$ 854,33
III R$ 865,46 R$ 873,25 R$ 881,11 R$ 889,04 R$ 897,04
IV R$ 908,74 R$ 916,91 R$ 925,17 R$ 933,49 R$ 941,89
V R$ 954,17 R$ 962,76 R$ 971,42 R$ 980,17 R$ 988,99



ANEXO III

TABELA DE VENCIMENTOS 

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE – 14

NÍVEL/
GRAU

A B C D E

I R$ 820,00 R$ 827,38 R$ 834,83 R$ 842,34 R$ 849,92
II R$ 861,00 R$ 868,75 R$ 876,57 R$ 884,46 R$ 892,42
III R$ 904,05 R$ 912,19 R$ 920,40 R$ 928,68 R$ 937,04
IV R$ 949,25 R$ 957,80 R$ 966,42 R$ 975,11 R$ 983,89
V R$ 996,72 R$ 1.005,69 R$ 1.014,74 R$ 1.023,87 R$ 1.033,08

SÍMBOLO DE VENCIMENTO CE –15

NÍVEL/ 
GRAU

A B C D E

I R$ 950,00 R$ 958,55 R$ 967,18 R$ 975,88 R$ 984,66
II R$ 997,50 R$ 1.006,48 R$ 1.015,54 R$ 1.024,68 R$ 1.033,90
III R$ 1.047,38 R$ 1.056,80 R$ 1.066,31 R$ 1.075,91 R$ 1.085,59
IV R$ 1.099,74 R$ 1.109,64 R$ 1.119,63 R$ 1.129,70 R$ 1.139,87
V R$ 1.154,73 R$ 1.165,12 R$ 1.175,61 R$ 1.186,19 R$ 1.196,87



ANEXO IV

QUADRO DE CORRELAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
CARGOS EFETIVOS PARA ENQUADRAMENTO

(Art. 53, desta Lei)

Situação Atual Situação Nova Proposta
Denominação do Cargo № de 

Cargos
Denominação do Cargo Nível Símbolo 

de Venci-
mento

№ de 
Cargos

Auxiliar de Escritório  III 21 Auxiliar de Administração I CE - 1 18
Faxineira III 24 Faxineira I CE - 1 11
Lavadeira III 05 Lavadeira I CE - 1 02

Recepcionista III 16 Recepcionista I CE - 2 03
Motorista de Caminhão VI 16 Motorista I CE - 3 16

Auxiliar de Saúde VI 17 Auxiliar de Serviços de 
Saúde

I CE - 4 07

Auxiliar de Saúde VI 04 Atendente de 
Enfermagem

I CE - 5 04

Auxiliar de Saúde VI Auxiliar de Enfermagem I CE - 6 12
Auxiliar de Laboratório VI 06 Auxiliar de Consultório 

Dentário
I CE - 3 03

Aux. Administrativo VI 18 Oficial de Administração I CE - 11 10
Auxiliar de Contabilidade 

IX
03 Oficial de Contabilidade I CE - 11 02

Programador XIV 01 Oficial de Informática I CE - 13 01
Veterinário XII 01 Médico Veterinário I CE - 14 01
Bioquímico XVI 02 Farmacêutico Bioquímico I CE - 14 01

Dentista XVI 09 Cirurgião Dentista I CE - 14 05
Telefonista III 10 Telefonista I CE - 1 05
Merendeira III 50 Merendeira I CE - 1 06

Monitor de Creche III 24 Monitor de Creche I CE - 1 24
Guarda III 25 Guarda I CE - 1 16

Ajudante Geral III 100 Ajudante Geral I CE - 1 70
Auxiliar de Jardineiro III 10 Auxiliar de Jardineiro I CE - 1 01

Coveiro III 04 Coveiro I CE - 1 01
Gari III 35 Gari I CE - 1 35

Contínuo III 04 Contínuo I CE - 1 01
Auxiliar de Biblioteca III 04 Auxiliar de Biblioteca I CE - 1 04

Coletor de Lixo III 10 Coletor de Lixo I CE - 1 04
Motorista IV 23 Motorista I CE - 3 23
Eletricista IV 02 Eletricista I CE - 7 02

Auxiliar Sanitarista IV 10 Auxiliar Sanitarista I CE - 3 02
Auxiliar de Farmácia VI 05 Auxiliar de Farmácia I CE - 3 01



ANEXO IV
QUADRO DE CORRELAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE

CARGOS EFETIVOS PARA ENQUADRAMENTO
(Art. 53, desta Lei)

Situação Atual Situação Nova Proposta
Denominação do Cargo № de 

Cargos
Denominação de Cargo Nível Símbolo 

de Venci-
mento

№ de 
Cargos

Fiscal de Tributos VI 02 Fiscal de Tributos I CE - 10 02
Enc. De Cemitério VI 01 Encarreg. De  Cemitério I CE - 3 01
Operador de Máquina VI 08 Operador de Máquina I CE - 7 08
A. de Administração VI 01 Analista  de 

Administração
I CE - 12 01

Téc. Administração XIV 01 Técnico  de 
Administração

I CE - 11 01

Pedreiro VI 10 Pedreiro I CE - 5 06
Encarregado  de  Limpeza 
Urbana VII

03 Encarregado de Limpeza 
Urbana

I CE - 10 02

Mestre de Obras VII 04 Mestre de Obras I CE - 10 01
Almoxarife VII 02 Almoxarife I CE - 6 01
Fiscal de Obras VII 01 Fiscal de Obras I CE - 3 01
Engenheiro Civil XV 01 Engenheiro Civil I CE - 14 01
Enfermeira XVI 04 Enfermeira I CE - 14 01
Mecânico XVI 03 Mecânico I CE - 9 03
Contador XVI 02 Contador I CE - 15 01
Psicólogo XV 01 Psicólogo I CE - 14 01
Médico XVI 16 Médico I CE - 14 09



ANEXO V
CARGOS EFETIVOS VAGOS QUE SERÃO EXTINTOS COM ESTA LEI

(Art. 50, desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO № DE CARGOS
ZELADOR III 05
COPEIRA III 02

ENCARREGADO DO CORREIO/DO CEM. DO DISTRITO III 01
COORDENADOR  DE CRECHE III 04

MAGAREFE III 04
AUXILIAR DE INSPETORIA IV 02

TÉCNICO FINANCEIRO VII 01
TÉCNICO SANITARISTA IX 01

MESTRE DE OBRAS VII 03
TÉCNICO DE TURISMO E LAZER VI 01

SECRETÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO XII 02
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 01

INSPETOR ESCOLAR 02
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 01

ENCARREGADO DE PEDREIRO X 01
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA VII 01

CONTADOR XVI 01
ANALISTA FINANCEIRO 01

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO XIV 02



ANEXO VI
CARGOS EFETIVOS OCUPADOS

QUE SERÃO EXTINTOS AO VAGAR
(Art. 51, desta Lei)

DENOMINAÇÃO DO CARGO № DE CARGOS
TÉCNICO DE TURISMO E LAZER VI 01

TÉCNICO DE CULTURA VI 01
MESTRE DE OBRAS VII 01

ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA VII 02
CONTADOR XVI 01

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO XIV 01



DESCRIÇÃO DOS CARGOS OPERACIONAIS

01 – AJUDANTE GERAL

02 – ALMOXARIFE

03 – AUXILIAR DE JARDINEIRO

04 – COLETOR DE LIXO

05 – CONTÍNUO

06 – COVEIRO

07 – ELETRICISTA

08 – ENCARREGADO DE CEMITÉRIO

09 – ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA

10 – FAXINEIRA

11 – FISCAL DE OBRAS

12 – GARI

13 – GUARDA

14 – LAVADEIRA

15 – MECÂNICO

16 -  MERENDEIRA

17 -  MESTRE DE OBRAS

18 – MONITOR DE CRECHE

19 – MOTORISTA

20 – OPERADOR DE MÁQUINAS

21 - PEDREIRO



01 – Ajudante Geral

Descrição Detalhada:

Auxiliar  de  pedreiros,  carpinteiros  e  outros  oficiais  consertando  cercas, 
demolindo concretos e/ou asfaltos;

Carregar e descarregar caminhões, executar entregas;

Lavar e polir automóveis;

Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames 
apropriados, para serem transportados ao depósito de lixo;

Limpar  áreas  da  Prefeitura,  raspando,  varrendo,  lavando,  utilizando 
equipamentos  do  tipo:  vassouras,  pás  enxadas,  raspadeiras,  baldes, 
carrinhos de mão e outros;

Controlar a entrada e saída de veículos, identificando os motoristas.

Fazer cumprir as normas e a disciplina nos locais de trabalho.

Anotar recados e mensagens.

Requisito básico:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



02 – Almoxarife

 Descrição Detalhada

Verificar  a  posição  do  estoque,  examinando  periodicamente  o  valor  das 
mercadorias e calculando as necessidades futuras;

Preparar pedidos de reposição;

Controlar o recebimento do material entregue por fornecedores, confrontando 
as  notas  de  pedido  e  as  especificações  com  o  material  entregue, 
assegurando sua perfeita correspondência com as anotações efetuadas;

Armazenar  materiais  e  produtos,  identificando-os  e  determinando  sua 
acomodação de forma adequada,  para garantir  uma estocagem racional  e 
ordenada;

Providenciar  as  condições  necessárias  para  a  conservação  do  material 
estocado, evitando danos e perdas destes materiais;

Registrar a entrada e saída dos materiais no almoxarifado, lançando em livro, 
fichas, mapas apropriados e/ou terminais, para facilitar as consultas, controles 
e elaboração de inventários.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 7ª série do 1º grau



03 – Auxiliar de Jardineiro

        Descrição Detalhada:

Auxiliar  no  preparo  da  terra,  adubando-a,  irrigando-a  e  efetuando  tratos 
necessários para receber o plantio;

Auxiliar no preparo de canteiros e arruamentos;

Capinar e limpar as áreas;

Varrer os jardins e parques, mantendo suas áreas limpas;

Colher  os  montes  de  lixo,  despejando-os  em  latões,  cestos  ou  outros 
depósitos apropriados;

Podar árvores.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



04 – Coletor de lixo

Descrição detalhada

Percorrer os logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para 
recolher lixo;

Despejar  o  lixo  amontoado  ou  acondicionado  em  latões,  em  caminhões 
especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas manuais;

Transportar o lixo e efetuar o seu despejo em locais destinados;

Desempenhar funções de coletor em veículos motorizados ou tracionados 
por animais.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



05 – Contínuo

         Descrição Detalhada:

Auxiliar nos serviços simples de escritório, abrindo pastas, plastificando 
folhas, preparando etiquetas e auxiliando nos serviços administrativos;

Colher assinaturas em documentos diversos, como ofícios, circulares, 
cheques, requisições e outros;

Encaminhar  visitantes  aos  diversos  setores  da  Prefeitura, 
acompanhando-os  ou  prestando-lhes  informações  necessárias  para 
atender às solicitações destes;

Efetuar  pequenas  compras  e  pagamentos  de  contas,  junto  à  rede 
bancária;

Distribuir  documentos  junto  aos  diversos  setores  e  entregar 
correspondências;

Efetuar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos 
que comprovem a execução do serviço;

Servir café e água no seu setor de trabalho, atender telefone e prestar 
informações;

Executar  serviços  internos,  entregando  documentos,  mensagens  ou 
pequenos volumes;

Fazer requisição de material de escritório para o seu setor;

Entregar e receber o material solicitado, conferindo e levando para seu 
órgão.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



06 – Coveiro

        Descrição detalhada:

Preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da abertura, 
ou retirando a lápide e limpando o interior da covas já existentes, permitindo 
o sepultamento;

Auxiliar  na colocação de caixão,  manipulando as cordas de sustentação, 
visando a perfeita colocação na sepultura;

Efetuar limpeza e conservação de jazidos;

Fechar a sepultura, reabrindo-a de terra e cal ou fixando a laje, assegurando 
a inviolabilidade do túmulo;

Executar serviço de vigilância do cemitério;

Auxiliar no transporte de caixões;

Auxiliar a exumar cadáveres.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



07 –  Eletricista

Descrição Detalhada

Realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão e 
conservação  de  sistemas  elétricos,  motores,  bombas,  reguladores  de 
voltagem,  transformadores  e  outros  aparelhos  e  instalações  elétricas  em 
geral;

Relacionar,  orçar  e  requisitar  materiais  e  instrumentos  necessários  à 
execução dos trabalhos;

Montar instalações de baixa e alta tensão;

Reparar instalações de baixa e alta tensão;

Interpretar esquemas e especificações para seu trabalho;

Fazer  uso,  quando  necessário,  de  aparelhos  de  medição  elétricas  e 
eletrônicas, material isolante e equipamento de solda;

Passar fiação por tubo ou outros locais designados.

Fazer  manutenção  preventiva,  substituindo  fios  desencapados  ou  com 
defeito;

Ligar e desligar chaves de comando geral e de quadros de força.

Requisitos básicos

Escolaridade: 1º grau completo



08 – Encarregado de Cemitério

Descrição detalhada

Organizar as atividades de limpeza do cemitério;

Orientar as atividades dos trabalhadores sobre suas ordens;

Verificar o cumprimento de suas determinações;

Montar escala de trabalho;

Proibir que os ajudantes trabalhem sem equipamento adequado;

Informar aos seus subordinados quaisquer alterações que sejam passadas 
pelos seus superiores;

Promover o cadastramento  dos túmulos do cemitério.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau.



9 - Encarregado de Limpeza Urbana

Descrição detalhada

Organizar e supervisionar as atividades de limpeza pública;

Planejar e orientar as atividades dos trabalhadores sob suas ordens;

Verificar o cumprimento das suas determinações;

Montar escala de trabalho e itinerário;

Verificar  constantemente  estado  de  luvas,  botas  e  uniformes  dos 
trabalhadores;

Proibir que os ajudantes trabalhem de chinelos, descalços ou sem luvas;

Informar aos seus subordinados quaisquer alterações ou determinações que 
sejam passadas pela Administração.

Requisitos Básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



10 – Faxineira

Descrição detalhada:

Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, 
espanando-os  com  flanelas  ou  vassouras  apropriadas,  recolhendo 
posteriormente com pá;

Limpar escadas,  pisos,  passadeiras e tapetes,  varrendo-os,  lavando-os e 
encerando-os;

Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou 
esponja;

Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e 
desinfetantes;

Reabastecer banheiros e toaletes com papel higiênico, toalhas e sabonetes;

Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-lo na 
lixeira ou incinerador;

Remover móveis ou utensílios, facilitando a limpeza.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



11 – Fiscal de Obras

Descrição detalhada:

Examinar projetos aprovados e acompanhar “in loco” sua execução;

Executar trabalho de inspeção e vistoria executadas para instruir processo;

Conferir  dimensões,  circulares,  áreas,  muros  divisórios  e  outros  itens, 
examinando a observância do projeto aprovado

Fazer verificação completa em obras concluídas para concessão de baixa;

Notificar e lavrar autos de infração, embargos e preencher  laudo de vistoria 
em obras onde haja inobservância de procedimentos relativos e apuração de 
projetos, bem como descumprimento de dispositivo legal;

Informar processo de renovação e transferência de alvará, reforma, licença 
de demolição, aprovação, modificação de projetos e outros casos afins e dar 
parecer;

Informar em processo relativo a edificações, o tipo de imóvel, área ocupada, 
croquis de local, modificações do projeto aprovado e acréscimo de área;

Solicitar  o  embargo  de  construções  irregulares  já  notificadas  e  ou  sua 
demolição de acordo com o previsto na legislação vigente;

Apreender, quando necessário, materiais de construções clandestinas;

Promover o cumprimento da legislação relacionada a construção de muros, 
passeios, redes de esgoto e águas pluviais;

Advertir  e multar empresas que estejam operando em desacordo com as 
normas ambientais;

Fiscalizar, observar e promover o cumprimento das leis ambientais e de uso 
e ocupação do solo;

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



12 – Gari

Descrição detalhada:

Varrer o local determinado, utilizando vassouras;

Reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos, empregando 
ancinho ou outras ferramentas, para posterior coleta;

Colher  os  montes  de  lixo,  despejando-os  em  latões,  cestos  ou  outros 
depósitos apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o depósito;

Transportar carrinhos, fazendo a varredura e a coleta do lixo.

Requisitos básicos:

Escolaridade:4ª série do 1º grau



13 – Guarda

Descrição detalhada:

Controlar  a  entrada  e  saída  de  servidores,  identificando-os  quando 
necessário, não permitindo a infração das normas;

Controlar entrada e saída de veículos, identificando os motoristas;

Controlar  entrada  e  saída  de  materiais,  checando  as  notas  fiscais  ou 
documentos de autorização;

Efetuar rondas;

Fiscalizar o trânsito interno de veículos;

Fazer cumprir as normas e a disciplina nas dependências da Prefeitura, com 
relação à segurança;

Fazer  o  registro  de  quaisquer  ocorrências,  que  indiquem  infração  das 
normas dentro da Prefeitura.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau.



14 – Lavadeira

Descrição detalhada:

Selecionar  as  peças  a  serem  lavadas,  separando-as  segundo  tipo,  cor, 
natureza do tecido, para dar-lhes tratamento correto e evitar que manchem 
ou se deformem;

Lavar  a  roupa,  mergulhando-a  em  água  e  sabão,  friccionando-a  ou 
comprimindo-a  sobre  pedra  do  tanque,  ou  acionando  os  comandos  da 
máquina de lavar, para retirar a sujeira impregnada;

Enxaguar a roupa, passando-a em água limpa para retirar os resíduos do 
sabão e outros solventes;

Promover  a  secagem  da  roupa,  utilizando  máquinas  própria  ou 
dependurando-a em local ventilado, para permitir sua utilização;

Classificar e marcar as roupas, visando sua identificação;

Utilizar meios de lavagem com desinfecção de roupas utilizando produtos 
próprios ou fervura;

Passar a roupa.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



15 – Mecânico

Descrição detalhada

Localizar  defeitos  em  máquinas  ou  equipamentos  mecânicos 
complementares,  examinando  o  funcionamento  ou  diretamente  a  peça 
defeituosa, para providenciar sua recuperação;

Demonstrar  total  ou  parcialmente  a  máquina,  orientando-se  pelas 
especificações  do  equipamento,  para  consertar  ou  substituir  a  peça 
defeituosa;

Fazer reparos na peça defeituosa ou substituí-la;

Proceder a montagem do conjunto reparado, para devolvê-lo à máquina;

Verificar se o trabalho executado produziu o efeito desejado, certificando-se 
do funcionamento da máquina ou do equipamento complementar, dentro das 
condições exigidas;

Lubrificar pontos determinados das partes móveis, para proteger a máquina 
e assegurar-lhe um bom rendimento;

Executar outras atividades afins.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo



16 – Merendeira

Descrição detalhada:

Distribuir merendas, transportando-as em bandejas e carrinhos, para servir 
aos estudantes;

Cozer os alimentos e ingredientes, conforme cardápio;

Elaborar cardápio que atenda às necessidades dos estudantes comensais;

Zelar pela boa organização da copa, limpando-as, guardando os utensílios 
nos respectivos lugares;

Executando a limpeza de talheres, vasilhames e outros utensílios da copa;

Controlar diariamente as mercadorias existentes, visando manter o nível de 
estoque.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



17 – Mestre de Obras

Descrição detalhada:

Organizar e supervisionar as atividades dos seus subordinados;

Coordenar e orientar as diversas tarefas de construção;

Interpretar plantas e croquis;

Elaborar pareceres técnicos sobre o desenvolvimento de suas atividades;

Acompanhar o andamento das obras, seguindo cronograma de execução;

Verificar a qualidade dos produtos que estão sendo trabalhados;

Observar estoques de construção;

Elaborar escalas de trabalho para os servidores;

Providenciar  para  que  a  execução  de  obras  não  obstrua  o  trânsito  de 
veículos ou pessoas.

Requisitos Básicos:

Escolaridade: 1º grau completo



18 – Monitor de Creche
 
Descrição detalhada:

Zelar pela parte higiênica das crianças;

Cuidar do preparo da alimentação das crianças, observando criteriosamente 
os horários estabelecidos;

Cuidar da troca de fraldas, roupas, etc;

Conservação da limpeza dos ambientes onde as crianças transitam;

Observar  o  estado  de  saúde  das  crianças,  comunicando  qualquer 
anormalidade aos seus superiores.

Requisitos Básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



19 – Motorista

Descrição detalhada:

Dirigir  veículos  de  carga e de passeio,  carregar  e  transportar  pessoas e 
mercadorias;

Entregar e receber materiais e documentos;

Abastecer o veículo sob sua responsabilidade;

Verificar o óleo, água, amortecedores e pressão dos pneus;

Proceder a limpeza do veículo, lavando-o e encerando-o;

Manter atualizada a documentação do veículo;

Zelar pela conservação do veículo;

Seguir obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo + carteira de habilitação D.



20 – Operador de Máquinas

Descrição detalhada:

Operar  máquinas  e  equipamentos  em  pavimentação  terraplenagem, 
desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto de 
vias urbanas e rurais;

Verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão dos pneus;

Efetuar manutenção corretiva, quando possível;

Zelar pela segurança da máquina e transeuntes;

Solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina;

Efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento;

Retirar terras e entulhos, favorecendo o acesso.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo + carteira de habilitação



21 – Pedreiro

Descrição detalhada:

Preparar, limpar, medir, fincar estacas, alinhar terreno com fio de nylon ou 
outros,  assentando  tijolos,  adaptando-os  com  massas,  nivelando-os  e 
fixando às medidas, conforme o terreno;

Fazer  a  massa  misturando  cimento,  areia  e  brita,  adicionamento  água, 
utilizando enxada ou outras ferramentas;

Construir alicerces, com pedras ou cimento, para formar a base de paredes, 
muros, canaletas, meios-fios e construções similares;

Reconstruir  ou  reformar  meios-fios,  canaletas,  lajes,  pisos,  paredes, 
utilizando ferramentas próprias;

Demolir construções, retirar escombros e separar material reaproveitável;

Zelar pela segurança própria e de seus ajudantes.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



DESCRIÇÃO DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS

01 – AGENTE DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
02 – ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO
03 – ASSISTENTE SOCIAL
04 – ATENDENTE DE SAÚDE
05 – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
06 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA
07 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
08 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
09 – AUXILIAR DE FARMÁCIA
10 – AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE
11 - AUXILIAR SANITARISTA
12 – BIBLIOTECÁRIA
13 - CIRURGIÃO DENTISTA
14 - CONTADOR
15 - ENFERMEIRO
16 - ENGENHEIRO CIVIL
17 - FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
18 - FISCAL DE TRIBUTOS
19 - FISCAL SANITARISTA
20 - FISIOTERAPÊUTA
21 - FONOAUDIÓLOGO
22  - MÉDICO
23  - MEDICO VETERINÁRIO
24  - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
25  - OFICIAL DE CONTABILIDADE
26  - OFICIAL DE INFORMÁTICA
27  - PSICÓLOGO
28  - RECEPCIONISTA
29  - TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO
30  - TÉCNICO DE CULTURA
31  - TÉCNICO DE TURISMO E LAZER
32  - TELEFONISTA



01 – Auxiliar de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Descrição detalhada

Visita a imóveis do município (residencial e comercial)

Pesquisa larvária.

Tratamento com larvicida de criadouros de AEDES.

Eliminação e remoção de criadouros de AEDES e escorpiões.

Preenchimento de boletim de controle de visita (endereço, número e tipos de 
criadouros encontrados, quantidade de inseticida utilizado).

Orientações aos moradores e atendimento a notificações.

Preenchimento de ficha de notificação (descrição das medidas tomadas e 
das características do local)

Diagnóstico e pedido de providências em situações irregulares referentes a 
saneamento  em  geral  (terreno  baldio  com  lixo  e  mato  alto,  entulho  de 
construção civil depositado em vias públicas, ligação clandestina de esgoto, 
boca  de  lobo  entupida,  criação  de  animais  em  área  urbana,  comércio 
irregular de alimentos, etc.)

Participação  em  campanhas  de  vacinação  anti-rábica  animal  como 
vacinador.

Participação em campanha de combate ao cólera.

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º Grau completo



02 – Analista de Administração

Descrição detalhada:

Organizar,  coordenar  e  desenvolver  as  atividades  administrativas  da 
Prefeitura;

Promover o aperfeiçoamento de métodos, processos e sistemas de trabalho;

Proceder a estudos específicos, coletando e analisando dados;

Orientar a aplicação de normas gerais;

Tomar  parte  em  estudos  referentes  a  atribuições  de  cargos,  funções  e 
empregos e a organização de novos quadros de servidores

Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, 
compondo fluxogramas,  organogramas, cronogramas e demais esquemas 
ou gráficos das informações, visando aumentar a produtividade e eficiência 
dos serviços.

Supervisionar  os  trabalhos  relativos  à  administração  de  material  e 
patrimônio;

Racionalizar  processos  e  procedimentos,  com  intuito  de  aperfeiçoar  as 
atividades e/ou diminuir custos;

Elaborar diagramas, gráficos e outras formas de informação;

Confeccionar e propor alterações de lay-out;

Estudar,  analisar,  propor,  redefinir  e  implantar  formulários  e  outras 
ferramentas administrativas;

Elaborar revisão nos métodos e processos não sistematizados;

Sugerir  a implantação de serviços a serem informatizados e participar de 
equipes de análises de serviços a serem auozatizados;

Atuar na programação, elaboração e definição de políticas de benefícios, 
treinamento e aperfeiçoamento dos servidores;

Analisar  e  divulgar  para  os  servidores,  pareceres  e  instruções  sobre  o 
Estatuto.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior completo



03 – Assistente Social

Descrição detalhada:

- Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, 
baseando-se  no  conhecimento  sobre  a  dinâmica  psicosocial  do 
comportamento das pessoas, promovendo o seu ajustamento ao meio 
social;

- Promover  a  participação  consciente  dos  indivíduos  em  grupos, 
desenvolvendo  suas  potencialidades  e  promovendo  atividades 
educativas,  recreativas  e  culturais,  visando  o  progresso  coletivo  e  a 
melhoria do comportamento individual;

- Desenvolver a consciência social  do indivíduo, aplicando a técnica do 
serviço social de grupo aliada a participação em atividades comunitárias, 
interrelacionando o indivíduo com o grupo;

- Programar a ação básica de uma comunidade no campo social, médico e 
outros;

- Orientar  os  municípios  e  as  diversas  comunidade,  no  sentido  de 
promover o desenvolvimento harmônico;

- Fazer análise sócio-econômica dos habitantes da cidade;
- Colaborar  no  tratamento  de  doenças  psicossomáticas,  atuando  na 

remoção de fatores psicosociais e econômicos que afetam os indivíduos;
- Facilitar  na  comunidade,  a  formação  de  mão-de-obra  que  atenda  às 

necessidades do mercado local;
- Assistir  às  famílias  nas  suas  necessidades  básicas,  orientando-as  e 

fornecendo-lhes  suporte  material,  educacional,  médico  e  de  outra 
natureza;

- Dar  assistência  ao  menor  carente  ou  a  infrator,  assegurando-lhes  a 
recuperação e a integração na vida comunitária;

- Cadastrar  pessoas  ou  famílias  que  vivem  em  condições  de 
miserabilidade  extrema,  visando  sanar  esta  condição,  quer  seja  em 
distribuição de casas próprias ou mesmo de alimentos.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso Superior de Serviço Social + Registro no Conselho



04 – Atendente de Saúde

Descrição detalhada:

Compete ao Auxiliar de Saúde exercer tarefas elementares de enfermagem, 
tais como:
- recolher material utilizado e enviar para a sua esterilização;
- providenciar  documentação,  fichas  e  demais  papéis  necessários  ao 

atendimento do paciente junto à recepção da Unidade de Saúde;
- transportar todo material de saúde com a devida orientação superior;
- transportar pacientes para atendimento utilizando macas ou cadeiras de 

rodas.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau



05 – Auxiliar de Administração

Descrição detalhada:

Enviar malotes;

Postar correspondências;

Protocolar documentos;

Cuidar do arquivo do setor;

Datilografar  ou  digitar  documentos,  minutas,  relatórios  e  outros  serviços 
pertinentes ao setor;

Atender telefonemas, dando informações e recebendo recados;

Atender servidores e público em geral;

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo



06 – Auxiliar de Biblioteca

Descrição detalhada:

- Atender os leitores, orientando-os manuseio dos fichários e localização 
de livros e publicações, para auxiliá-los em suas consultas, inclusive no 
sistema informatizado;

- Efetuar  o  registro  dos livros  retirados por  empréstimo,  anotando seus 
títulos,  autores,  códigos  de  referência,  identidade  do  usuário,  data 
prevista  para  entrega  e  outros  dados  de  importância,  para  garantir  a 
futura  devolução  dos  mesmos  e  obter  dados  para  levantamentos 
estatísticos;

- Controlar a entrada dos livros cuja data de devolução esteja vencida, 
preenchendo formulários apropriados, remetendo-os pelo correio a seus 
usuários ou de outro modo, para possibilitar a recuperação dos volumes 
não devolvidos;

- Repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os 
nas prateleiras de acordo com o sistema de classificação adotado pela 
biblioteca,  para  mantê-los  ordenados  e  possibilitar  novas  consultas  e 
registros;

- Manter atualizados os fichários catalográficos da biblioteca, completando-
os  e  ordenando  sua  ficha  de  consulta,  para  assegurar  a  pronta 
localização dos livros e publicações;

- Datilografar ficha e etiquetas;
- Zelar pela manutenção dos livros;
- Carimbar e conferir documentos.

Requisitos básicos:

Escolaridade : 1º grau completo



07 – Auxiliar de Consultório Dentário

Descrição detalhada 

Auxiliar o profissional em suas atividades;

Recolher material utilizado e providenciar a sua esterilização;

Colher material e guardá-lo para posteriores exames;

Marcar data para as consultas;

Zelar pela ordem e esterilidade do ambiente de trabalho.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



08 – Auxiliar de Enfermagem

Descrição detalhada

Compete ao auxiliar de Enfermagem executar todas as atividades de nível 
médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:
- preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
- observar,  reconhecer  e  descrever  sinais  e  sintomas  ao  nível  de  sua 

qualificação;
- executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de 

outras atividades de enfermagem como:
a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
b) realizar controle hídríco;
c) fazer curativos;
d) aplicar oxigenoterapia, nubulização, enteroclisma eneme e calor ou 

frio;
e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
f) efetuar  o  controle  de  pacientes  e  de  comunicantes  em  doenças 

transmissíveis;
g) realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico;
h) colher materiais para exames laboratoriais;
i) prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios;
j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;
k) executar atividades de desinfecção e esterilização.

- prestar  cuidados  de  higiene  e  conforto  ao  paciente  e  zelar  pela  sua 
segurança, inclusive:
a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;
b) zelar  pela  limpeza  e  ordem  do  material,  de  equipamentos  e 

dependências da Unidade de Saúde.
- integrar a equipe de saúde
- executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;
- participar dos procedimentos pós morte;
- participar de atividades de educação em saúde, inclusive:

a) orientar  os pacientes na pós consulta  quanto ao cumprimento das 
prescrições de enfermagem e médica;

b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos 
programas de educação para a saúde.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo + Registro no COREN



09 – Auxiliar de Farmácia

Descrição detalhada:

Distribuir medicamentos conforme prescritos em receitas;

Efetuar  o controle dos medicamentos em estoque,  zelando pela sua boa 
conservação;

Levantar necessidades de medicamentos para repor o estoque;

Recolher medicamentos vencidos ou que apresentem alterações;

Organizar arquivos e fichários;

Realizar  trabalhos  de  datilografia  referentes  as  atividades  da  área  de 
atuação.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



10 – Auxiliar de Serviços de Saúde

Descrição detalhada:

Providenciar para que os pacientes sejam pesados e medidos;

Orientar os pacientes a locomoverem-se dentro da Unidade;

Prestar informações sobre rotinas e horários da Unidade;

Encaminhar pacientes para salas de exames e consultórios;

Acompanhar pacientes desacompanhados até a Unidade Hospitalar  local, 
quando solicitado por seu superior.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau.



11 – Auxiliar Sanitarista:

Descrição detalhada:

Desenvolver  ações  simples  de  saúde  e  higiene  com  a  população, 
procurando conhecer os problemas de saúde mais comuns, encaminhá-los 
ao órgão competente;

Promover medidas simplificadas de saneamento;

Encaminhar pacientes para atendimento;

Identificar  doenças  mais  comuns  e  fazer  o  encaminhamento  ao  setor 
competente;

Fazer  visitas  às  famílias,  anotar  e  apresentar  suas  reivindicações  a 
discussão  nos  diversos  níveis  da  comunidade,  para  encaminhamento  de 
propostas objetivas ao Executivo Municipal;

Executar outras tarefas correlatas.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 1º grau completo.



12 – Bibliotecária

Descrição detalhada:

Atender aos usuários, orientando-os em suas necessidades de compêndios, 
instruindo-os sobre a localização de livros, manuseio de fichários e qual a 
melhor bibliografia;

Registrar os livros retirados por empréstimos, anotando seus títulos, autores, 
códigos, identidade do usuário, data para entrega e outros dados;

Solicitar a aquisição de novos acervos bibliográficos;

Providenciar a inscrição de leitores não cadastrados;

Manter  atualizados  os  fichários  catalográficos  da  biblioteca, 
complementando-os e ordenando suas fichas;

Manter o acervo em bom estado de conservação e utilização;

Repor  nas estantes,  livros utilizados pelos usuários,  posicionando-os nas 
prateleiras;

Organizar os trabalhos da biblioteca;

Montar campanhas que despertem na população em geral, o interesse pela 
leitura;

Efetuar levantamentos de documentos sobre a cidade e seus cidadãos e 
mantê-los sob sua guarda, criando assim, a Memória Municipal.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso técnico em Biblioteconomia



13 – Cirurgião Dentista:

Descrição detalhada:

- Examinar os dentes e cavidade bucal,  utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar a incidência de cáries e outras afecções;

- Identificar as afecções quanto a extensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos  especiais,  exames  laboratoriais  e/ou  radiológicos,  para 
estabelecer o plano de tratamento;

- Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos;

- Extrair  raízes  e  dentes,  utilizando  boticões,  alavancas  e  outros 
instrumentos;

- Restaurar  cáries  dentárias,  empregando  aparelhos  e  substâncias 
especiais,  como  amálgama,  cimento,  porcelana,  ouro  ou  outras 
substâncias;

- Fazer  limpeza  profilática  dos  dentes  e  gengivas,  extraindo  tártaros, 
eliminando a instalação de focos de infecção;

- Substituir  ou  restaurar  partes  da  coroa  dentária,  repondo  com 
incrustações  ou  coroas  protéticas  para  complementar  ou  substituir  o 
órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética;

- Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos 
e/ou protéticos;

- Fazer perícia adontoadministrativa, examinando a cavidade bucal e os 
dentes,  visando  fornecer  atestados  para  admissão  de  servidores, 
concessão de licença, abono de faltas e outros;

- Fazer perícia odontolegal, para fornecer laudos, responder a questões e 
dar outras informações;

- Aconselhar a população sobre cuidados de higiene bucal;
- Realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios 

para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos;
- Prescrever ou administrar medicamentos determinando por via oral  ou 

parenteral,  prevenir  hemorragia  pós-cirúrgica  ou  avulsão,  ou  tratar  de 
infecções da boca e dentes;

- Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da 
consulta ou tratamento.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso Superior em Odontologia + Registro no Conselho 



14 – Contador

Descrição detalhada

Organizar,  acompanhar  e  executar  a  contabilização  de  atos  e  fatos  de 
natureza orçamentária, patrimonial e financeira;

Planejar  o  sistema  de  registros  e  operações  contábeis  atendendo  às 
necessidades administrativas e as exigências legais;

Inspecionar regularmente a escrituração contábil;

Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas;

Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas;

Elaborar mapas, relatórios, demonstrativos e outros documentos, bem como 
controle e exposição de atos e fatos contábeis;

Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil;

Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e  a execução de sistemas 
financeiros e contábeis;

Executar outras atividades afins.

Requisitos básicos:

Curso  superior  completo  de  Ciências  Contábeis  e  registro  no  Conselho 
competente na forma da legislação em vigor.



15 – Enfermeiro

Descrição detalhada:

- Coordenar e supervisionar a organização e execução das atividades de 
enfermagem, acompanhando de forma sistemática os demais elementos 
da equipe, para assegurar à clientela um atendimento de enfermagem 
adequado;

- Prestar  assistência  direta  a  clientela,  utilizando  a  consulta  de 
enfermagem,  contribuindo  para  o  controle  de  doenças  transmissíveis, 
doenças crônico-degenerativas e atendendo integralmente a mulher e a 
criança em todas as fases de sua vida;

- Participar do planejamento de assistência a saúde, articulando-se com as 
diversas instituições para implementação das ações integradas;

- Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto a comunidade, 
colaborando em assuntos específicos de enfermagem para promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população;

- Coordenar,  supervisionar  e  executar  as  atividades  ambulatoriais 
integrando a equipe multi-profissional, participando de forma sistemática 
com os demais elementos da equipe promovendo a operacionalização 
dos serviços para assegurar o perfeito atendimento às necessidades da 
população;

- Participar  das  atividades   de  vigilância  epidemiológica,  notificando  os 
casos suspeitos confirmados;

- Realizar estudos operacionais da área de enfermagem de saúde pública;
- Planejar,  executar  e  elaborar  programas  de  treinamento  em  serviço, 

objetivando maior eficiência e qualidade no desenvolvimento da ações.
- Desenvolver  o  programa  de  saúde  da  mulher,  orientação  sobre 

planejamento familiar, orientação das gestantes, sobre os cuidados na 
gravidez, a importância pré-natal e efetuar trabalho com crianças para 
prevenção da desnutrição.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior em enfermagem + registro no conselho



16 – Engenheiro Civil

Descrição detalhada

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, relatovps a sistemas de 
águas e esgotos, construções, rodovias vicinais e municipais;

Proceder  a  avaliação  geral  das  condições  requeridas  para  a  obra, 
analisando o projeto e examinando as características do terreno;

Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que a 
afetem, consultando tabelas e efetuando comparações, considerando fatores 
como carga calculada, pressão de água, resistência aos ventos e mudanças 
de  temperatura  visando  orientar  na  qualidade  dos  materiais  a  serem 
utilizados;

Elaborar  projetos de  construção,  preparando plantas  e especificações da 
obra equipamentos, mão-de-obra e materiais, efetuando cálculo dos custos;

Dirigir  a  execução de projetos,  acompanhando e orientando as  fases da 
obra;

Preparar programa de trabalho, apresentando plantas, croquis, cronogramas 
e outros dados;

Elaborar normas técnicas para orientação dos trabalhadores em obras;

Emitir laudos e pareceres, realizar vistorias e fiscalização técnica.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior em Engenharia Civil + Registro Conselho.



17 – Farmacêutico Bioquímico

Descrição detalhada:

Realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos 
organismos vivos;

Testar e analisar substâncias e materiais colhidos;

Estudar a ação dos alimentos, medicamentos e ouras substâncias;

Participar  da  execução  de  programas,  estudos,  pesquisas  e  outras 
atividades de saúde;

Realizar ou participar de reuniões com a sociedade, para definir ações que 
melhorem as condições de vida;

Analisar e determinar probabilidade de doenças epidemiológicas, alertando 
para sua proliferação;

Testar a qualidade da água consumida pela população.

Requisitos básicos

Escolaridade: Curso superior de Bioquímica + Registro no Conselho



18 – Fiscal de Tributos

Descrição detalhada:

Executar atividades de fiscalização tributária fazendária;

Controlar tarefas relativas a tributação, fiscalização e arrecadação;

Examinar e analisar livros fiscais, contábeis, notas fiscais, faturas, balanços 
e outros documentos dos contribuintes;

Expedir  notificações,  autos  de  infração  e  lançamentos  previstos  em  leis 
regulamentadas e códigos municipais;

Instruir processos tributários, efetuando levantamentos fiscais e diligências;

Cobrar contribuição de melhoria, em razão de obras públicas executadas;

Visitar  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  prestadores  de  serviço, 
com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos.

Elaborar o cadastro econômico de contribuintes municipais;

Verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes;

Emitir guias para o recolhimento dos contribuintes, junto ao órgão municipal 
ou instituições financeiras;

Elaborar relatório de vistoria.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



19 – Fiscal Sanitarista

Descrição detalhada

Realizar trabalhos preventivos na área de sanitarismo;

Examinar  projetos,  processos  e  outros  documentos,  elaborar  estudos  e 
pesquisas, emitir pareceres, laudos e relatórios;

Realizar vistorias e fiscalizações técnicas;

Desenvolver  atividades  relacionadas  a  orientação  correspondentes  à 
alimentos, nutrição e fiscalização técnicas;

Colher material e encaminhar para exames de laboratório;

Aplicar multas;

Lavrar autos de apreensão;

Arrolar testemunhas;

Requisitar proteção policial sempre que necessário.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



20 – Fisioterapeuta

Descrição detalhada

- Avaliar  e  reavaliar  o  estado  de  saúde  de  doentes  e  acidentados, 
realizando  testes  musculares,  funcionais,  de  amplitude  articular,  de 
verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos , provas 
de esforço,  de sobrecarga e de atividades,  para identificar  o nível  de 
capacidade funcional dos órgãos e tecidos afetados.

- Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas osteoartroses, 
seqüelas  de  acidentes  vascular-celebrais,  poliomielite,  meningite, 
encefalite,  de  traumatismos  raquimedulares,  de  paralisias  celebrais, 
motoras,  neurógenas  e  de  nervos  periféricos,  miopatias  e  outros, 
utilizando-se  de  meios  físicos  especiais  como  cinesioterapia  e 
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências  dessas doenças;

- Atender  amputados,  preparando  o  coto  e  fazendo  treinamento  com 
prótese para possibilitar sua movimentação ativa e independente.

- Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente 
em exercícios ginásticos especiais para promover correções de desvios 
de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüinea.

- Fazer  relaxamento,  exercícios  e  jogos  com  pacientes  portadores  de 
problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática para promover a 
descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;

- Supervisionar  e  avaliar  atividades  do  pessoal  auxiliar  de  fisioterapia, 
orientando-os  na  execução  de  tarefas  para  possibilitar  a  execução 
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples;

- Assessorar  autoridades  superiores  em  assuntos  de  fisioterapia, 
preparando informes, documentos e pareceres para avaliação da política 
de saúde.

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior de Fisioterapia e registro no Conselho     



21 – Fonoaudiólogo

Descrição detalhada

Avaliar  as  deficiências  do  paciente,  realizando  exames  fonéticos,  de 
linguagem,  audiometria,  gravação  e  outras  técnicas  próprias  para 
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico.

Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação.

Orientar a equipe pedagógica , preparando informes e documentos sobre 
assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios.

Controlar  e  testar  periodicamente  a  capacidade  auditiva  dos  servidores, 
principalmente daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído.

Aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determinar 
a  localização  de  lesão  auditiva  e  suas  conseqüências  na  voz,  fala  e 
linguagem do indivíduo.

Orientar  os  professores  sobre  o  comportamento  verbal  da  criança, 
principalmente com relação à voz.

Atender  e  orientar  os  pais  sobre  as  deficiências  ou  problemas  de 
comunicação detectado na criança, emitindo parecer de sua especialidade e 
estabelecendo tratamento adequado para possibilitar-lhe a reeducação e a 
reabilitação.

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior de Fonoaudiologia e registro no Conselho.



22 – Médico:

Descrição detalhada:

Examinar  os  pacientes,  auscultando,  apalpando  ou  fazendo  uso  de 
instrumentos  especiais,  no  sentido  de  determinar  diagnóstico  ou,  se 
necessário, receitar exames complementares;

Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  de  raio-x,  bioquómico, 
hematológicos  e  outros,  comparando-os  com  padrões  normais,  para 
confirmar doenças e proceder diagnósticos;

Prescrever  medicamentos,  indicando  dosagens  e  respectiva  via  de 
administração, bem como cuidados a serem observados para conservar ou 
restabelecer a saúde dos pacientes;

Manter  a  ficha médica dos pacientes examinados,  anotando a conclusão 
diagnóstica,  evolução  das  doenças,  para  efetuar  orientação  adequada  e 
acompanhamento médico necessário;

Emitir  atestados médicos, de saúde, de acordo com a sua especialidade, 
óbito visando atender determinações legais;

Realizar  exames  periódicos  dos  servidores  da  Prefeitura,  mantendo 
acompanhamento médico;

Atender às urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas;

Participar de reuniões com a comunidade para desenvolver a consciência de 
higiene,  cuidados  básicos  e  melhorias  nas  condições  de  saúde  dos 
munícipes.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso completo de Medicina + Registro CRM

Jornada de trabalho:

03 (três) horas diárias com no mínimo 13 consultas/dia.



23 – Médico Veterinário

Descrição detalhada

Planejar  e  desenvolver  campanhas  e  serviços  de  fomento  e  assistência 
técnica relacionados com a pecuária e a saúde pública, para favorecerem a 
sanidade e a produtividade dos rebanhos;

Supervisionar e executar programas de defesa sanitária;

Elaborar e executar projetos agropecuários;

Fazer  profilaxia,  diagnósticos  e  tratamento  de  doenças  de  animais, 
realizando  exames  clínicos  e  de  laboratório,  análise  de  exames  para 
assegurar a saúde dos animais;

Promover  a  fiscalização  sanitária  nos  locais  de  manipulação, 
armazenamento, matadouros e abatedouros, comercialização dos produtos 
de  origem  animal,  além  de  verificar  sua  qualidade  para  consumo, 
determinando visitas “in loco” para fazer cumprir a legislação e assegurar à 
comunidade produtos em condições de consumo;

Promover  controle  de  zoonoses,  efetuando  levantamento  de  dados, 
avaliação  epidemiológica,  programção,  execução,  supervisão  e  pesquisa, 
para possibilitar a profilaxia destas doenças;

Fazer  uso de métodos e programas que assegurem produção racional  e 
economia para os produtores.

Requisitos básicos:

Escolaridade: Curso superior completo de Medicina Veterinária + registro no 
Conselho.



24 – Oficial de Administração

Descrição detalhada:

Conferir e arquivar documentos em pastas específicas;

Atualizar fichários e arquivos, classificando os documentos;

Efetuar controle de requisições e recebimentos do material de escritório;

Datilografar  ou digitar  correspondência externa e interna,  textos diversos, 
transcrevendo originais, manuscritos ou impressos;

Minutar atos administrativos;

Efetuar cálculos para elaboração de quadros estatísticos;

Atender a chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados;

Realizar serviços externos em instituições comerciais ou bancárias;

Distribuir documentos em geral, para os diversos órgãos;

Efetuar  levantamento  de  dados  para  subsidiar  pareceres,  informações  e 
relatórios;

Retirar cópias de documentos.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



25 – Oficial de Contabilidade

Descrição detalhada

Executar  a  escrituração  de  livros  contábeis  como  Diário,  registro  de 
inventário, razão, conta corrente, caixa e outros;

Controlar  os  trabalhos de  análise  e  conciliação de contas,  conferindo os 
saldos, localizando e retificando possíveis erros para assegurar a correção 
das operações contábeis;

Proceder  a  classificação  e  avaliação  das  despesas,  analisando  a  sua 
natureza, para apropriar custos de bens e serviços;

Efetuar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, má 
móveis  e  instalações,  baseando-se  nos índices  adequados a  cada caso, 
para atender as disposições pertinentes;

Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, aplicando 
as  técnicas  apropriadas  para  apresentar  resultados  parciais  e  totais  da 
situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura;

Organizar  relatórios  sobre  a  situação  geral  da  Prefeitura,  transcrevendo 
dados  estatísticos  e  emitindo  pareceres  técnicos,  para  fornecer  os 
elementos contábeis necessários.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



26 – Oficial de Informática

Descrição detalhada:

Operar  equipamentos  de  entrada  de  dados,  terminais  de  vídeo,  mini  ou 
micro computadores,  efetuando o registro  de dados e textos,  planilhas e 
outros;

Providenciar  a  emissão  de  relatórios,  documentos,  textos,  por  meio  de 
impressora;

Efetuar o controle de qualidade, conferindo os dados emitidos;

Alterar arquivos através de redigitação dos dados incorretos;

Montar arquivos de disquete, identificando os dados neles contidos;

Processar dados de interesse dos órgãos da Prefeitura;

Promover treinamento para os usuários de terminais de vídeo;

Adaptar formulários, conforme a necessidade dos usuários e dos sistemas;

Conferir dados de entrada em relação às normas estabelecidas;

Relatar os defeitos apresentados pelas máquinas, solicitando a assistência 
técnica necessária;

Digitar informações, leis, portarias, decretos e demais atos administrativos 
solicitados pelo superior hierárquico.

Requisito básico:

Escolaridade: 2º grau completo



27 – Psicólogo

Descrição detalhada:

Efetuar  orientação  profissional,  desenvolvimento  profissional  e  verificar 
necessidades de treinamento dos servidores municipais.

Pesquisar as características psicológicas dos servidores.

Realizar estudos e aplicações práticas de psicologia na área de educação.

Atender  à  comunidade  em geral  identificando  indivíduos  com problemas 
psicológicos e encaminhando-os para tratamento adequado;

Atuar em projetos das associações de classe e de bairros.

Identificar  a  necessidade  de  mão-de-obra  de  âmbito  do  município  e 
promover a sua formação, em conjunto com outros órgãos.

Efetuar trabalhos de Psicologia em geral, inclusive nas Escolas Municipais.

Requisitos básicos:

Curso superior completo em Psicologia + Registro no Conselho 



28 – Recepcionista:

Descrição detalhada:

Atender  a  visitantes,  clientes,  fornecedores  e  pessoas  da  comunidade, 
questionando suas pretensões, para informá-los conforme seus pedidos ou 
encaminhá-los aos órgãos da Prefeitura;

Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos, 
de disco ou botão, para prestar informações e anotar recados;

Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e 
comerciais dos clientes, fornecedores ou visitantes, possibilitando o controle 
dos atendimentos diários;

Atualizar arquivos, fichários e livros de controle;

Efetuar, eventualmente, serviços datilográficos, ou de digitação;

Atender pacientes  nas Unidades de Saúde.

Requisitos básicos

Escolaridade: 1º grau completo



29 – Técnico de Administração

Descrição detalhada:

Controlar os resultados da avaliação de desempenho dos servidores;

Orientar  e  aconselhar  servidores  acerca  de  problemas  funcionais  e 
comportamentais;

Montar  diagnósticos  de  treinamentos,  através  de  levantamento  das 
necessidades;

Elaborar programas de treinamento;

Elaborar relatórios de atividades da sua área;

Efetuar cálculos;

Atuar em processos de racionalização;

Atuar em alterações de lay-out;

Participar de estudos sobre métodos e processos não sistematizados;

Elaborar fluxogramas, organogramas e demais gráficos das informações do 
sistema.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



30 – Técnico de Cultura

Descrição Detalhada:

Coordenar e planejar as atividades que visem fortalecer a cultura local.

Estabelecer metas visando a implantação de atividades culturais.

Participar da elaboração das festas locais.

Dirigir grupos teatrais.

Elaborar peças, ou adaptar peças de outros autores.

Dirigir grupos de dança e folclóricos.

Promover eventos culturais no Município.

Promover a participação de grupos culturais locais em eventos dentro ou 
fora do Município.

Apoiar as manifestações religiosas, folclóricas, etc.

Cadastrar os artistas, artesãos, poetas e autores locais.

Promover exposições e feiras dos artistas e artesãos locais, debtro e fora do 
Município.

Apoiar lançamentos de livros de autores locais.

Coordenar e elaborar festivais de música.

Incentivar a banda local, promovendo sua participação em eventos.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



31 – Técnico de Turismo e Lazer

Descrição Detalhada:

Cadastrar os pontos turísticos de interesse.

Elaborar calendário de festas populares e religiosas, no sentido de divulgá-
las para despertar interesse de turistas.

Participar da elaboração da festa de aniversário da cidade.

Fomentar a criação de infra-estrutura turística no município.

Estabelecer programas, em conjunto com a comunidade, que desenvolvam 
o turismo local.

Promover eventos que despertem em cidades circunvizinhas interesse pelas 
festas e eventos.

Elaborar programas que desenvolvam o lazer no município.

Cronogramar  atividades  que  despertem  o  interesse  da  comunidade,  de 
todas as faixas etárias.

Concorrer  para  elaboração  de  eventos  que  forneçam  tranqüilidade  e 
descanso para a comunidade.

Fazer estudos para ampliar e incrementar no município atividades tais como: 
locadoras de vídeo, cinema, boates, clubes sociais, festas populares, entre 
outras.

Promover junto a comunidade “Rua de Lazer”, Festival do Sorvete, Festival 
do Guaraná, festival do Chopp, entre outros.

Requisitos Básicos:

Escolaridade: 2º grau completo



32 – Telefonista

Descrição Detalhada

Operar mesa telefônica, manuseando teclas, transferindo ligações externas 
e controlando o fluxo de sobrecarga nos troncos.

Estabelecer ligações externas conforme solicitado, discando o número do 
telefone.

Anotar recados, quando a pessoa chamada estiver ausente.

Testar,  diariamente,  a  aparelhagem,  verificando  seu  funcionamento  e 
solicitando reparos, quando necessário.

Fazer lançamento das ligações efetuadas para emissão de relatórios.

Atender ligações externas, procurando encaminhá-las de maneira rápida e 
eficiente  passando  para  o  órgão  de  pessoal,  quando  não  houver 
identificação.

Requisitos básicos:

Escolaridade: 4ª série do 1º grau
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