
LEI COMPLEMENTAR N. 143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014
Poder Executivo

Altera dispositivos e os Anexos I, II, III, IV, V,
VI,  VII  e  VIII  da  Lei  Complementar  n.
40/2005,  que  trata  do  Plano  de  Cargos
Carreira  e  Salários  PCCS  dos  Servidores
Municipais e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde,
Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto
de Lei Complementar:

Art. 1º Esta lei altera a legislação que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da Administração Pública do Município de Lucas  do Rio Verde -  MT, Lei
Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 2005, com modificações procedidas pela
Lei Complementar n. 50, de 05 de junho de 2007, Lei Complementar n. 62, de 12 de
maio de 2008, Lei Complementar n. 67, de 16 de janeiro de 2009, Lei Complementar n.
90, de 09 de dezembro de 2010, Lei Complementar n. 95, de 06 de abril de 2011, Lei
Complementar n. 104, de 1º de novembro de 2011, Lei Complementar n. 113, de 08 de
agosto  de  2012,  Lei  Complementar  n.  114,  de  14  de  novembro  de  2012,  Lei
Complementar n. 121, de 1º de abril de 2013 e a Lei Complementar n. 135, de 27 de
maio de 2014.

Art. 2º Altera o inciso I e VI, acrescenta o inciso VII e o § 3º ao artigo 13 da Lei
Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 13. .....
I - Assessoramento Técnico;
II - ...
III - ...
IV - ...
V - ...
VI - Assessoramento Pedagógico e Administrativo;
VII - Assessoramento Administrativo.

§ 1º. .... 
§ 2º. ....
§ 3º As gratificações previstas neste artigo não são acumuláveis com adicional por

horas extraordinárias, com a remuneração do regime de plantão, sendo cumuláveis com
o  adicional  de  1/3  de  férias,  adicional  de  tempo  de  serviço,  gratificação  natalina,
adicional insalubridade e periculosidade e adicional de noturno.

Art. 3º Altera o artigo 19 que passa a vigorar com a seguinte redação:



Art. 19.  Fica instituído o “Adicional por Responsabilidade Técnica” na forma a
seguir estabelecida:

I - aos ocupantes dos cargos de arquiteto, engenheiro sanitarista, engenheiro civil,
farmacêutico,  bioquímico  e  bioquímico citologista,  responsáveis  técnicos  perante  os
órgãos  de  classe,  o  correspondente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  vencimentos
básicos;

II  -  aos  ocupantes  do  cargo  de  contador,  quando  responsáveis  pelo  registro
contábil, pela prestação de contas da prefeitura, o correspondente a 50% (cinquenta por
cento) dos vencimentos básicos;

III - aos ocupantes do cargo de advogado, quando atuarem em defesa dos direitos
do município, o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos básicos;

IV - aos ocupantes do cargo de secretária escolar, responsáveis pela escrituração
escolar, o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos básicos;

V  -  aos  ocupantes  do  cargo  de  médico,  quando  atuar  como  autorizador  e
supervisor das AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) no Município de Lucas do
Rio Verde, o correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos básicos;

VI - aos ocupantes do cargo de médico, quando atuar como regulador de urgência
e emergência hospitalar no Município de Lucas do Rio Verde, o correspondente a 40%
(quarenta por cento) dos vencimentos básicos;

VII  - aos ocupantes  de  cargos  efetivos,  quando  atuarem  em  procedimentos
licitatórios  na comissão de licitação,  o correspondente a  30% (trinta  por cento) dos
vencimentos básicos quando atuarem como membros e 50% (cinquenta por cento) dos
vencimentos básicos quando atuarem como presidente e pregoeiro;

VIII  - aos ocupantes  de  cargos  efetivos,  quando  atuarem  em  sindicâncias  e
processos  administrativos  durante  o  período  que  atuarem  como  membros,  o
correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 4º. Altera os artigos 19-A, 19-B, 19-C e 19-D, que passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 19-A. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos
de “Guarda Municipal”, quando do efetivo exercício das atividades de fiscalização do
trânsito, o correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-B. Fica instituída a “Gratificação de Função” quando do efetivo exercício
e disponibilidade na atividade de translado de pacientes para outros municípios, aos
ocupantes dos seguintes cargos e nos seguintes percentuais:

I -  cargo de médico, correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos
básicos;

II -  cargo de enfermeiro, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos
vencimentos básicos;

III - cargo de técnico de enfermagem, correspondente a 65% (sessenta e cinco por
cento) dos vencimentos básicos;

IV -  cargo de motorista de ambulância, correspondente a 100% (cem por cento)
dos vencimentos básicos.



Art. 19-C. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de saneamento e saúde pública, fiscal de
tributos, fiscal VISA e técnico em vigilância sanitária, quando do efetivo exercício e
disponibilidade permanente as atividades de fiscalização de interesse do município, o
correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-D. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
motorista  de  transporte  especial,  motorista,  motorista  de  caminhão,  operador  de
máquina especial, operador de máquinas, operador de máquinas pesadas, operador de
motoniveladora,  quando  do  efetivo  exercício  com  equipamentos/maquinários  que
envolvam conhecimentos  técnicos  para  sua  operacionalização  e  boa  manutenção  do
equipamento ou veículo, o correspondente a 15% (quinze por cento) dos vencimentos
básicos.

Art. 5º  Acrescenta os artigos 19-E, 19-F, 19-G, 19-H, 19-I, 19-J e 19-K a Lei
Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 2005.

Art. 19-E. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
técnico de enfermagem, quando do efetivo exercício que garantam o monitoramento
permanente das salas de imunização nas unidades de saúde, o correspondente a 12%
(doze por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-F. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
técnico de enfermagem, quando do efetivo exercício de imunologia dos bebês recém
nascidos em unidades hospitalares, especialmente a noite, finais de semanas e feriados,
o correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-G. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
técnico de laboratório em análises clínicas, enfermeiro, médico e bioquímico, quando do
efetivo  exercício  o  servidor  garanta  o  funcionamento  permanente  da  agência
transfusional, o correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-H. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes do cargo de
assistente  social,  quando  do  efetivo  exercício  das  atividades  o  servidor  garanta
atendimento  permanente  dos  serviços  de  concessão  de  benefícios  eventuais,  o
correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-I. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes do cargo de
psicólogo, quando do efetivo exercício das atividades o servidor garanta atendimento
permanente  dos  serviços  às  famílias  em situação de  risco,  o  correspondente  a  30%
(trinta por cento) dos vencimentos básicos.

Art. 19-J. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes do cargo de
motorista  de  transporte  escolar,  o  correspondente  a  90%  (noventa  por  cento)  dos
vencimentos básicos, quando  do efetivo exercício permanecer em disponibilidade na
atividade  nas  proximidades  da  sede  da  unidade  escolar  e  residir  na  zona  rural  do
município.



Art. 19-K. Fica instituída a “Gratificação de Função” aos ocupantes dos cargos de
médico,  quando atuarem em perícias  médicas,  o  correspondente a  15% (quinze  por
cento) dos vencimentos básicos.

Art. 6º Altera o artigo 20 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20. Os adicionais e gratificações previstos nos artigos 19, 19-A, 19-B, 19-C,
19-D,  19-E,  19-F,  19-G,  19-H,  19-I,  19-J e  19-K contemplam somente àqueles  que
estiverem  desempenhando  suas  atividades  próprias  e  nos  órgãos  da  Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo do Município.

§ 1º Sobre os adicionais e gratificações incidirão todas as contribuições, inclusive
a previdenciária, não se incorporando, no entanto, aos proventos sob nenhuma hipótese.

§ 2º Os adicionais e gratificações previstos nos artigos 19, 19-A, 19-B, 19-C, 19-
D, 19-E, 19-F, 19-G, 19-H, 19-I, 19-J, e 19-K não são acumuláveis com gratificação de
cargo de confiança ou comissão, sendo cumuláveis com o adicional de 1/3 de férias,
adicional  de  tempo  de  serviço,  gratificação  natalina,  adicional  insalubridade  e
periculosidade e adicional de noturno.

§ 3º  A gratificação prevista no artigo 19-B e 19-G não são acumuláveis com a
remuneração do regime de plantão e horas extraordinárias.

Art. 7º Altera o artigo 36 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  36.  Os  integrantes  dos  Quadros  de  Cargos  em  Comissão  e  função  de
confiança, atuarão em regime de dedicação exclusiva, que poderá ser acompanhada e
controlada pela autoridade a que estiver subordinado.

Art. 8º As alterações procedidas pelo que dispõe nesta lei implicam:

I - na extinção do cargo efetivo de Fiscal de Saneamento e Saúde Pública;
II - na criação dos cargos efetivos de Bibliotecário;
III  -  na atualização dos vencimentos  básicos de todos os cargos,  conforme as

revisões já concedidas;
IV  - na  alteração  da  quantidade  de  vagas  dos  seguintes  cargos:  Agente

Comunitário de Saúde, Ajudante Administrativo,  Auxiliar  de Saúde Bucal,  Fiscal de
Tributos,  Técnico  de  Enfermagem  40  horas,  Contador,  Enfermeiro  40  horas,
Farmacêutico, Nutricionista, Bioquímico 40 horas, Dentista 40 horas, Médico 40 horas,
Assistente Social, Professor Magistério – 30 horas, Professor Magistério – 40 horas.

Art. 9º Em virtude das alterações constantes desta lei ficam alterados o Anexo I e
suas Tabelas I, II, os Anexos II, III, IV, V, VI, VII e VIII da Lei Complementar n. 134,
de 28 de maio de 2014 e que passam a vigorar na forma do Anexo I e suas Tabelas I, II e
Anexos II, III, IV, V, VI, VII e VIII que acompanham a presente lei e ficam revogadas a
Tabela III no Anexo I e o Anexo VI.



Art. 10.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art.11. Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2014.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal em Exercício



LEI COMPLEMENTAR N. 143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ANEXO – I

TABELA I

LOTACIONOGRAMA DOS CARGOS EFETIVOS

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL IMCOMPLETO OU ALFABETIZADO - GRUPO A

Quant. Denominação do Cargo Grupos 
Cargos

em Código C/H/S Referência Nível Vencimento Requisitos Básicos

  Ocupacionais Extinção Cargo  na Tabela  R$  

4 Borracheiro 

A1

 223 40 50 I 1.265,98 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

5 Carpinteiro  21 40 50 I 1.265,98 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

4 Lubrificador/lavador  39 40 50 I 1.265,98 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

10 Pedreiro  63 40 50 I 1.265,98 Ensino fundamental incompleto 

5 Pintor  64 40 50 I 1.265,98 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

90 Auxiliar de Serviços Gerais 

A2

 16 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola Fredolino Vieira 
Barros - Distrito de Groslândia  477 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola São Cristóvão - Co-
munidade São Cristóvão  478 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola Bernardo Guima-
rães - Comunidade Campinho Verde  476 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

66* Auxiliar de Serviços Gerais Escolar  Em Ext. 422 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

3
Auxiliar de Serviços Gerais Escolar -Escola Bernardo 
Guimarães - Comunidade Campinho Verde  479 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

3
Auxiliar de Serviços Gerais Escolar - Escola Fredolino 
Vieira Barros - Distrito de Groslândia  480 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

3
Auxiliar de Serviços Gerais Escolar - Escola São Cristó-
vão - Comunidade São Cristóvão  481 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

5* Jardineiro Em Ext. 38 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

60 Merendeira  47 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Merendeira - Escola Bernardo Guimarães - Comunidade 
Campinho Verde  482 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Merendeira - Escola Fredolino Vieira Barros - Distrito de
Groslândia  483 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

2
Merendeira - Escola São Cristóvão - Comunidade São 
Cristóvão  484 40 39 I 1.134,71 Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

5 Operador de Máquina Especial A3  57 40 92 I 1.922,74 Ensino fundamental incompleto - CNH categoria “C” 

8 Operador de Máquinas Pesadas
A4

 59 40 86 I 1.811,30 Ensino fundamental incompleto - CNH categoria “C” 

8 Operador de Motoniveladora   60 40 86 I 1.811,30 Ensino fundamental incompleto – CNH categoria “C” 

5 Mecânico
A5

 40 40 80 I 1.706,34 Ensino fundamental incompleto - CNH categoria “C” 

10 Operador de Máquinas  58 40 80 I 1.706,34 Ensino fundamental incompleto - CNH categoria “C” 



CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTALCOMPLETO - GRUPO B

Quant. Denominação do Cargo Grupos 
Cargos

em Código C/H/S Referência Nível Vencimento Requisitos Básicos

  Ocupacionais Extinção Cargo  na Tabela  R$  

150 Agente Comunitário Saúde B1  496 40 40 II 1.203,37
Ensino fundamental completo, residir na área da comunidade em que atuar 
desde a data da publicação do edital do Concurso Público.

60 Agente de Combate às Endemias  497 40 40 II 1.203,37 Ensino fundamental completo

40 Guarda de Patrimônio  82 40 40 II 1.203,37 Ensino fundamental completo

5 Eletricista

B2

 26 40 53 II 1.369,55 Ensino fundamental completo

2 Eletricista Mecânico  27 40 53 II 1.369,55 Ensino fundamental completo

4 Padeiro  62 40 53 II 1.369,55 Ensino fundamental completo 

1* Auxiliar de Enfermagem B3 Em Ext. 17 40 55 II 1.397,07 Ensino fundamental completo e inscrição no COREN

1* Motorista B4 Em Ext. 50 40 45 II 1.264,75 Ensino fundamental completo – CNH categoria “C”

8 Motorista de Ambulância 

B5

 51 40 72 II 1.654,56 Ensino fundamental completo - CNH categoria “D” 

15 Motorista de Caminhão  52 40 72 II 1.654,56 Ensino fundamental completo - CNH categoria “D” 

34 Motorista de Transporte Escolar  53 40 72 II 1.654,56 Ensino fundamental completo - CNH categoria “D” 

6 Motorista de Transporte Especial

B6

 54 40 81 II 1.809,57 Ensino fundamental completo - CNH categoria “E” 

2 Mecânico Montador  41 40 81 II 1.809,57 Ensino fundamental completo - CNH categoria "E"

          



CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - GRUPO C

Quant. Denominação do Cargo Grupos 
Cargos

em Código C/H/S Referência Nível Vencimento Requisitos Básicos

  Ocupacionais Extinção Cargo  na Tabela  R$  

90 Ajudante Administrativo

C1

 5 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

20 Auxiliar de Saúde Bucal  166 40 50 III 1.395,74
Ensino médio completo, curso de auxiliar de saúde bucal e inscrição no 
CRO

150 Monitor  Creche/Escola  49 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo ou Magistério

8 Orientador de Oficina de Artes  61 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

2* Secretária Em Ext. 71 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

35 Secretária Escolar  425 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

1
Secretária Escolar - Escola Bernardo Guimarães - Comu-
nidade Campinho Verde  485 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

1
Secretária Escolar - Escola Fredolino Vieira Barros - Dis-
trito de Groslândia  486 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

1
Secretária Escolar - Escola São Cristóvão - Comunidade 
São Cristóvão  487 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

1* Telefonista Em Ext. 81 40 50 III 1.395,74 Ensino médio completo

1* Assistente Administrativo C2 Em Ext. 10 40 66 III 1.636,60 Ensino médio completo.

6* Auxiliar Adminsitrativo C3 Em Ext. 13 40 51 III 1.409,68 Ensino médio completo.

5 Almoxarife 

C4

 7 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

3 Desenhista Cadista  726 40 70 III 1.703,05 Ensino Médio com conhecimento em AUTOCAD 2D E 3D

3 Fiscal de Meio Ambiente  30 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

10 Fiscal de Obras  31 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

3* Fiscal de Saneamento e Saúde Publica Em Ext. 32 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

15 Fiscal de Tributos  34 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

6 Fiscal VISA  227 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e CNH categoria "AB"

40 Guarda Municipal  33 40 70 III 1.703,05 Ensino médio completo e  CNH categoria “AB”

1* Operador de Computador Em Ext. 56 40 70 III 1.703,05
Ensino médio e curso de computação ou especialização na área de compu-
tação e CNH categoria "AB"



CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TECNICO - GRUPO D

Quant. Denominação do Cargo Grupos 
Cargos

em Código C/H/S Referência Nível Vencimento Requisitos Básicos

  Ocupacionais Extinção Cargo  na Tabela  R$  

2 Técnico de Enfermagem - 20 horas
D1

 499 20 18 III 1.015,12
Ensino médio técnico em enfermagem ou curso técnico de enfermagem e 
inscrição no COREN

4 Técnico em Radiologia D2  421 20 88 III 2.037,10 Ensino Médio técnico em radiologia ou curso técnico em radiologia

1 Técnico Agrícola

D3

 508 40 88 III 2.037,10
Ensino Médio Técnico em Agricultura ou curso de Técnico Agrícola e ins-
crição no CREA

70 Técnico de Enfermagem - 40 horas  78 40 88 III 2.037,10
Ensino médio técnico em enfermagem ou curso técnico de enfermagem e 
inscrição no COREN

6 Técnico de Laboratório em Análises Clínicas  76 40 88 III 2.037,10
Ensino médio técnico de laboratório em análises clínicas ou Curso Técnico 
em laboratório de análises clínicas ou especialização em análises clínicas

8 Técnico de Suporte de  Tecnologia da Informação  727 40 88 III 2.037,10
Ensino Médio com conhecimento em hardware e software e CNH categoria
"AB"

1 Técnico em Marketing  728 40 88 III 2.037,10 Ensino Médio Técnico em Marketing

10 Técnico em Saúde Bucal  230 40 88 III 2.037,10
Ensino médio técnico em Saúde Bucal ou Curso Técnico em Saúde Bucal e
inscrição no CRO

2 Técnico em Segurança do Trabalho  435 40 88 III 2.037,10
Ensino médio técnico em Segurança do Trabalho ou Curso Técnico em Se-
gurança do Trabalho e inscrição no Ministério do Trabalho

2 Técnico em Vigilância Sanitária  231 40 88 III 2.037,10
Ensino médio técnico em Vigilância Sanitária ou curso técnico de Vigilân-
cia Sanitária 

3 Técnico em Topografia D3  79 40 98 III 2.250,22 Ensino médio técnico em topografia ou curso técnico em topografia 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - GRUPO E

Quant. Denominação do Cargo Grupos Cargos Código C/H/S Referência Nível Vencimento Requisitos Básicos



em 

  Ocupacionais Extinção Cargo  na Tabela  R$  

2 Enfermeiro - 20 horas E1  498 20 81 IV
       1.995,0

5 Curso Superior de Enfermagem e inscrição no COREN

3* Dentista - 20 horas
E2

Em Ext. 24 20 109 IV
       2.636,0

3 Curso Superior de Odontologia e inscrição no CRO

4* Fisioterapeuta - 20 horas
E3

Em Ext. 35 20 102 IV
       2.458,6

8 Curso Superior de Fisioterapia e inscrição no CREFITO

1* Médico - 10 Horas E4 Em Ext. 42 10 114 IV
       2.770,1

8 Curso Superior de Medicina e inscrição no CRM

15 Analista Administrativo
E5

 504 40 151 IV
       4.003,5

8 
Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Econo-
mia, Direito

2 Analista em Tecnologia da Informação  433 40 151 IV
       4.003,5

8 
Curso Superior em Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

4 Arquiteto  8 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Arquitetura – CAU

1 Biólogo  505 40 151 IV
       4.003,5

8 

Ensino Superior Completo de Bacharel em Ciências Biológicas ou Bacha-
rel em Ciências, com habilitação em Biologia e registro no respectivo con-
selho de classe

1 Bibliotecário   40 151 IV
       4.003,5

8 Ensino Superior em Biblioteconomia e inscrição no órgão de classe

7 Contador  22 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Contabilidade e Inscrição no CRC

30 Enfermeiro  - 40 horas  28 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Enfermagem e inscrição no COREN

3 Engenheiro  Civil  29 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Engenharia Civil e inscrição no CREA

2 Engenheiro Agrônomo  208 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Agronomia e inscrição no CREA

1 Engenheiro Ambiental  434 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Engenharia Ambiental e inscrição no CREA

1 Engenheiro Florestal  506 40 151 IV
       4.003,5

8 
Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e registro no respecti-
vo conselho de classe. 

2 Engenheiro Sanitarista  209 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Engenharia Sanitária e inscrição no CREA

1 Engenheiro Eletricista  729 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Engenharia Elétrica e inscrição no CREA

5 Farmacêutico  225 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Farmácia, inscrição no Conselho competente

4 Fisioterapeuta - 40 horas  228 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Fisioterapia e inscrição no CREFITO

4 Fonoaudiólogo  36 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Fonoaudiologia e inscrição no CRF

1 Geólogo  507 40 151 IV
       4.003,5

8 
Ensino Superior de Bacharel em Geologia e registro no respectivo 
conselho de classe.

1 Jornalista  730 40 151 IV
       4.003,5

8 

Curso Superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 
e/ou em Relações Públicas e registro no Ministério do Trabalho (MTB) e 
no respectivo conselho de classe

6 Nutricionista  216 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Nutrição e inscrição no – CRN

15 Psicólogo  69 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Psicologia e inscrição no CRP
8 Técnico Desportivo  731 40 151 IV        4.003,5

8 
Curso Superior Completo com Graduação/Bacharelado em Educação Físi-
ca; Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regio-
nal de Educação Física



1 Terapeuta Ocupacional  383 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso superior de Terapia Ocupacional e inscrição no CREFITO

1 Turismólogo   40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Turismo

3 Veterinário  232 40 151 IV
       4.003,5

8 Curso Superior de Medicina Veterinária e inscrição no CRV

6 Bioquímico - 40 horas
E6

 19 40 156 IV
       4.207,8

1 Curso Superior de Bioquímica e inscrição no CRF

18 Dentista - 40 horas
E7

 25 40 167 IV
       4.694,5

1 Curso Superior de Odontologia e inscrição no CRO

6 Médico - 30 horas E8  488 30 222 IV
       8.115,8

3 Curso Superior de Medicina e inscrição no CRM

10 Médico - 40 horas

E9

 44 40 251 IV
     10.828,9

5 Curso Superior de Medicina e inscrição no CRM

20 Médico de PSF  137 40 251 IV
     10.828,9

5 Curso Superior de Medicina e inscrição no CRM

2 Bioquímico citologista E10  380 40 155 V
       4.374,4

6 
Curso Superior de Bioquímica com especialização em citologia e inscrição 
no CRF

15 Assistente Social E11  12 30 142 IV
       3.660,6

3 Curso Superior de Serviço Social e inscrição no CRESS

2 Advogado(a) E12  1 20 140 IV
       3.588,5

1 Curso Superior de Direito e inscrição na OAB
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TABELA II

LOTACIONOGRAMA DOS CARGOS EFETIVOS DO MAGISTÉRIO

Quant. Denominação do Cargo Cargos em Código C/H/S Classe Nível Vencimentos Requisitos Básicos

  Extinção Função    R$  

5 Professor de Arte  437 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura em Educação Artística ou Artes

15 Professor de Arte  438 30 A II 2.652,50 Curso Superior - Licenciatura em Educação Artística e ou Artes

7 Professor de Ciências  439 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

13 Professor de Ciências  440 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

30 Professor de Educação Física  441 40 A II 3.536,66
Curso Superior – Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no 
Conselho Regional de Educação Física - CREF

21 Professor de Educação Física  442 30 A II 2.652,50
Curso Superior – Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no 
Conselho Regional de Educação Física - CREF

10 Professor de Ensino Religioso  443 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em Filosofia

10 Professor de Ensino Religioso  444 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em Filosofia

10 Professor de Filosofia  446 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em Filosofia

10 Professor de Filosofia  447 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em Filosofia

10 Professor de Geografia  448 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em Geografia

15 Professo de Geografia  449 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em Geografia

15 Professor de História  450 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em História

35 Professor de História  451 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em História

10 Professor de História e Geografia  453 40 A II 3.536,66
Curso Superior – Licenciatura Plena em Estudos Sociais; Filosofia; 
História ou Geografia

10 Professor de História e Geografia  454 30 A II 2.652,50
Curso Superior – Licenciatura Plena em Estudos Sociais; Filosofia; 
História ou Geografia

10 Professor de Informática  456 40 A II 3.536,66 Curso Superior - Bacharel em Informática

10 Professor de Informática  457 30 A II 2.652,50 Curso Superior - Bacharel em Informática

45
Professor de Língua Portuguesa/In-
glesa  458 40 A II 3.536,66

Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação para 
Língua Portuguesa e Inglesa



73
Professor de Língua Portuguesa/In-
glesa  459 30 A II 2.652,50

Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação para 
Língua Portuguesa e Inglesa

20 Professor de Língua Portuguesa  460 40 A II 3.536,66
Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa

20 Professor de Língua Portuguesa  461 30 A II 2.652,50
Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa

2* Professor de Língua Portuguesa Em Ext. 463 20 A II 1.768,34
Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa

15 Professor de Língua Inglesa  464 40 A II 3.536,66
Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa e Inglesa

15 Professor de Língua Inglesa  465 30 A II 2.652,50
Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa e Inglesa

30 Professor Magistério  466 40 A I 2.357,77 Ensino Médio Magistério

80 Professor Magistério  467 30 A I 1.768,34 Ensino Médio Magistério

11* Professor Magistério Em Ext. 469 20 A I 1.178,89 Ensino Médio Magistério

25 Professor de Matemática  470 40 A II 3.536,66 Curso Superior – Licenciatura Plena em Matemática

37 Professor de Matemática  471 30 A II 2.652,50 Curso Superior – Licenciatura Plena em Matemática

1* Professor de Matemática Em Ext. 472 20 A II 1.768,34 Curso Superior – Licenciatura Plena em Matemática

30 Professor de Pedagogia  473 40 A II 3.536,66
Curso Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em
Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, ou Curso Superior em 
Normal Superior

400 Professor de Pedagogia  474 30 A II 2.652,50
Curso Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em
Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, ou Curso Superior em 
Normal Superior
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base anterior: 688,16 730,83

ANEXO - II     TABELA DE VENCIMENTOS

Tabela 1: CARGOS EFETIVOS

Interstício de Referencia: 1% Interstício de nível: 5% - Mestrado 7%

Ref.

NÍVEL

Ref.

NÍVEL

I II III IV V VI I II III IV V VI

1 R$ 777,45 R$ 816,32 R$ 857,14 R$ 900,00 R$ 945,00 R$ 1.011,15 61 R$ 1.412,39 R$ 1.483,01 R$ 1.557,16 R$ 1.635,02 R$ 1.716,77 R$ 1.836,94

2 R$ 785,22 R$ 824,49 R$ 865,71 R$ 909,00 R$ 954,45 R$ 1.021,26 62 R$ 1.426,51 R$ 1.497,84 R$ 1.572,73 R$ 1.651,37 R$ 1.733,94 R$ 1.855,31

3 R$ 793,08 R$ 832,73 R$ 874,37 R$ 918,09 R$ 963,99 R$ 1.031,47 63 R$ 1.440,78 R$ 1.512,82 R$ 1.588,46 R$ 1.667,88 R$ 1.751,28 R$ 1.873,87

4 R$ 801,01 R$ 841,06 R$ 883,11 R$ 927,27 R$ 973,63 R$ 1.041,78 64 R$ 1.455,19 R$ 1.527,95 R$ 1.604,34 R$ 1.684,56 R$ 1.768,79 R$ 1.892,61

5 R$ 809,02 R$ 849,47 R$ 891,94 R$ 936,54 R$ 983,37 R$ 1.052,20 65 R$ 1.469,74 R$ 1.543,23 R$ 1.620,39 R$ 1.701,41 R$ 1.786,48 R$ 1.911,53

6 R$ 817,11 R$ 857,96 R$ 900,86 R$ 945,90 R$ 993,20 R$ 1.062,72 66 R$ 1.484,44 R$ 1.558,66 R$ 1.636,59 R$ 1.718,42 R$ 1.804,34 R$ 1.930,65

7 R$ 825,28 R$ 866,54 R$ 909,87 R$ 955,36 R$ 1.003,13 R$ 1.073,35 67 R$ 1.499,28 R$ 1.574,25 R$ 1.652,96 R$ 1.735,61 R$ 1.822,39 R$ 1.949,95

8 R$ 833,53 R$ 875,21 R$ 918,97 R$ 964,92 R$ 1.013,16 R$ 1.084,08 68 R$ 1.514,27 R$ 1.589,99 R$ 1.669,49 R$ 1.752,96 R$ 1.840,61 R$ 1.969,45

9 R$ 841,87 R$ 883,96 R$ 928,16 R$ 974,57 R$ 1.023,29 R$ 1.094,93 69 R$ 1.529,42 R$ 1.605,89 R$ 1.686,18 R$ 1.770,49 R$ 1.859,02 R$ 1.989,15

10 R$ 850,29 R$ 892,80 R$ 937,44 R$ 984,31 R$ 1.033,53 R$ 1.105,87 70 R$ 1.544,71 R$ 1.621,95 R$ 1.703,04 R$ 1.788,20 R$ 1.877,61 R$ 2.009,04

11 R$ 858,79 R$ 901,73 R$ 946,81 R$ 994,16 R$ 1.043,86 R$ 1.116,93 71 R$ 1.560,16 R$ 1.638,17 R$ 1.720,07 R$ 1.806,08 R$ 1.896,38 R$ 2.029,13

12 R$ 867,38 R$ 910,75 R$ 956,28 R$ 1.004,10 R$ 1.054,30 R$ 1.128,10 72 R$ 1.575,76 R$ 1.654,55 R$ 1.737,28 R$ 1.824,14 R$ 1.915,35 R$ 2.049,42

13 R$ 876,05 R$ 919,85 R$ 965,85 R$ 1.014,14 R$ 1.064,84 R$ 1.139,38 73 R$ 1.591,52 R$ 1.671,09 R$ 1.754,65 R$ 1.842,38 R$ 1.934,50 R$ 2.069,91

14 R$ 884,81 R$ 929,05 R$ 975,50 R$ 1.024,28 R$ 1.075,49 R$ 1.150,78 74 R$ 1.607,43 R$ 1.687,80 R$ 1.772,19 R$ 1.860,80 R$ 1.953,84 R$ 2.090,61

15 R$ 893,66 R$ 938,34 R$ 985,26 R$ 1.034,52 R$ 1.086,25 R$ 1.162,29 75 R$ 1.623,51 R$ 1.704,68 R$ 1.789,92 R$ 1.879,41 R$ 1.973,38 R$ 2.111,52

16 R$ 902,60 R$ 947,73 R$ 995,11 R$ 1.044,87 R$ 1.097,11 R$ 1.173,91 76 R$ 1.639,74 R$ 1.721,73 R$ 1.807,82 R$ 1.898,21 R$ 1.993,12 R$ 2.132,63

17 R$ 911,62 R$ 957,20 R$ 1.005,06 R$ 1.055,32 R$ 1.108,08 R$ 1.185,65 77 R$ 1.656,14 R$ 1.738,95 R$ 1.825,89 R$ 1.917,19 R$ 2.013,05 R$ 2.153,96

18 R$ 920,74 R$ 966,77 R$ 1.015,11 R$ 1.065,87 R$ 1.119,16 R$ 1.197,50 78 R$ 1.672,70 R$ 1.756,34 R$ 1.844,15 R$ 1.936,36 R$ 2.033,18 R$ 2.175,50

19 R$ 929,94 R$ 976,44 R$ 1.025,26 R$ 1.076,53 R$ 1.130,35 R$ 1.209,48 79 R$ 1.689,43 R$ 1.773,90 R$ 1.862,59 R$ 1.955,72 R$ 2.053,51 R$ 2.197,26

20 R$ 939,24 R$ 986,21 R$ 1.035,52 R$ 1.087,29 R$ 1.141,66 R$ 1.221,57 80 R$ 1.706,32 R$ 1.791,64 R$ 1.881,22 R$ 1.975,28 R$ 2.074,05 R$ 2.219,23

21 R$ 948,64 R$ 996,07 R$ 1.045,87 R$ 1.098,17 R$ 1.153,07 R$ 1.233,79 81 R$ 1.723,39 R$ 1.809,55 R$ 1.900,03 R$ 1.995,03 R$ 2.094,79 R$ 2.241,42

22 R$ 958,12 R$ 1.006,03 R$ 1.056,33 R$ 1.109,15 R$ 1.164,60 R$ 1.246,13 82 R$ 1.740,62 R$ 1.827,65 R$ 1.919,03 R$ 2.014,98 R$ 2.115,73 R$ 2.263,83

23 R$ 967,70 R$ 1.016,09 R$ 1.066,89 R$ 1.120,24 R$ 1.176,25 R$ 1.258,59 83 R$ 1.758,03 R$ 1.845,93 R$ 1.938,22 R$ 2.035,13 R$ 2.136,89 R$ 2.286,47

24 R$ 977,38 R$ 1.026,25 R$ 1.077,56 R$ 1.131,44 R$ 1.188,01 R$ 1.271,17 84 R$ 1.775,61 R$ 1.864,39 R$ 1.957,61 R$ 2.055,49 R$ 2.158,26 R$ 2.309,34

25 R$ 987,16 R$ 1.036,51 R$ 1.088,34 R$ 1.142,76 R$ 1.199,89 R$ 1.283,89 85 R$ 1.793,36 R$ 1.883,03 R$ 1.977,18 R$ 2.076,04 R$ 2.179,84 R$ 2.332,43

26 R$ 997,03 R$ 1.046,88 R$ 1.099,22 R$ 1.154,18 R$ 1.211,89 R$ 1.296,72 86 R$ 1.811,30 R$ 1.901,86 R$ 1.996,95 R$ 2.096,80 R$ 2.201,64 R$ 2.355,76

27 R$ 1.007,00 R$ 1.057,35 R$ 1.110,21 R$ 1.165,72 R$ 1.224,01 R$ 1.309,69 87 R$ 1.829,41 R$ 1.920,88 R$ 2.016,92 R$ 2.117,77 R$ 2.223,66 R$ 2.379,31

28 R$ 1.017,07 R$ 1.067,92 R$ 1.121,32 R$ 1.177,38 R$ 1.236,25 R$ 1.322,79 88 R$ 1.847,70 R$ 1.940,09 R$ 2.037,09 R$ 2.138,95 R$ 2.245,89 R$ 2.403,11

29 R$ 1.027,24 R$ 1.078,60 R$ 1.132,53 R$ 1.189,16 R$ 1.248,61 R$ 1.336,02 89 R$ 1.866,18 R$ 1.959,49 R$ 2.057,46 R$ 2.160,34 R$ 2.268,35 R$ 2.427,14

30 R$ 1.037,51 R$ 1.089,39 R$ 1.143,85 R$ 1.201,05 R$ 1.261,10 R$ 1.349,38 90 R$ 1.884,84 R$ 1.979,08 R$ 2.078,04 R$ 2.181,94 R$ 2.291,04 R$ 2.451,41

31 R$ 1.047,89 R$ 1.100,28 R$ 1.155,29 R$ 1.213,06 R$ 1.273,71 R$ 1.362,87 91 R$ 1.903,69 R$ 1.998,87 R$ 2.098,82 R$ 2.203,76 R$ 2.313,95 R$ 2.475,92

32 R$ 1.058,36 R$ 1.111,28 R$ 1.166,85 R$ 1.225,19 R$ 1.286,45 R$ 1.376,50 92 R$ 1.922,73 R$ 2.018,86 R$ 2.119,81 R$ 2.225,80 R$ 2.337,09 R$ 2.500,68

33 R$ 1.068,95 R$ 1.122,40 R$ 1.178,51 R$ 1.237,44 R$ 1.299,31 R$ 1.390,26 93 R$ 1.941,95 R$ 2.039,05 R$ 2.141,00 R$ 2.248,05 R$ 2.360,46 R$ 2.525,69

34 R$ 1.079,64 R$ 1.133,62 R$ 1.190,30 R$ 1.249,81 R$ 1.312,31 R$ 1.404,17 94 R$ 1.961,37 R$ 2.059,44 R$ 2.162,41 R$ 2.270,53 R$ 2.384,06 R$ 2.550,95

35 R$ 1.090,43 R$ 1.144,96 R$ 1.202,20 R$ 1.262,31 R$ 1.325,43 R$ 1.418,21 95 R$ 1.980,99 R$ 2.080,04 R$ 2.184,04 R$ 2.293,24 R$ 2.407,90 R$ 2.576,46



36 R$ 1.101,34 R$ 1.156,40 R$ 1.214,22 R$ 1.274,94 R$ 1.338,68 R$ 1.432,39 96 R$ 2.000,80 R$ 2.100,84 R$ 2.205,88 R$ 2.316,17 R$ 2.431,98 R$ 2.602,22

37 R$ 1.112,35 R$ 1.167,97 R$ 1.226,37 R$ 1.287,69 R$ 1.352,07 R$ 1.446,71 97 R$ 2.020,80 R$ 2.121,84 R$ 2.227,94 R$ 2.339,33 R$ 2.456,30 R$ 2.628,24

38 R$ 1.123,47 R$ 1.179,65 R$ 1.238,63 R$ 1.300,56 R$ 1.365,59 R$ 1.461,18 98 R$ 2.041,01 R$ 2.143,06 R$ 2.250,22 R$ 2.362,73 R$ 2.480,86 R$ 2.654,52

39 R$ 1.134,71 R$ 1.191,44 R$ 1.251,02 R$ 1.313,57 R$ 1.379,25 R$ 1.475,79 99 R$ 2.061,42 R$ 2.164,49 R$ 2.272,72 R$ 2.386,35 R$ 2.505,67 R$ 2.681,07

40 R$ 1.146,06 R$ 1.203,36 R$ 1.263,53 R$ 1.326,70 R$ 1.393,04 R$ 1.490,55 100 R$ 2.082,04 R$ 2.186,14 R$ 2.295,45 R$ 2.410,22 R$ 2.530,73 R$ 2.707,88

41 R$ 1.157,52 R$ 1.215,39 R$ 1.276,16 R$ 1.339,97 R$ 1.406,97 R$ 1.505,46 101 R$ 2.102,86 R$ 2.208,00 R$ 2.318,40 R$ 2.434,32 R$ 2.556,04 R$ 2.734,96

42 R$ 1.169,09 R$ 1.227,55 R$ 1.288,92 R$ 1.353,37 R$ 1.421,04 R$ 1.520,51 102 R$ 2.123,89 R$ 2.230,08 R$ 2.341,58 R$ 2.458,66 R$ 2.581,60 R$ 2.762,31

43 R$ 1.180,78 R$ 1.239,82 R$ 1.301,81 R$ 1.366,90 R$ 1.435,25 R$ 1.535,72 103 R$ 2.145,12 R$ 2.252,38 R$ 2.365,00 R$ 2.483,25 R$ 2.607,41 R$ 2.789,93

44 R$ 1.192,59 R$ 1.252,22 R$ 1.314,83 R$ 1.380,57 R$ 1.449,60 R$ 1.551,07 104 R$ 2.166,58 R$ 2.274,91 R$ 2.388,65 R$ 2.508,08 R$ 2.633,49 R$ 2.817,83

45 R$ 1.204,52 R$ 1.264,74 R$ 1.327,98 R$ 1.394,38 R$ 1.464,10 R$ 1.566,58 105 R$ 2.188,24 R$ 2.297,65 R$ 2.412,54 R$ 2.533,16 R$ 2.659,82 R$ 2.846,01

46 R$ 1.216,56 R$ 1.277,39 R$ 1.341,26 R$ 1.408,32 R$ 1.478,74 R$ 1.582,25 106 R$ 2.210,12 R$ 2.320,63 R$ 2.436,66 R$ 2.558,50 R$ 2.686,42 R$ 2.874,47

47 R$ 1.228,73 R$ 1.290,16 R$ 1.354,67 R$ 1.422,41 R$ 1.493,53 R$ 1.598,07 107 R$ 2.232,23 R$ 2.343,84 R$ 2.461,03 R$ 2.584,08 R$ 2.713,28 R$ 2.903,21

48 R$ 1.241,02 R$ 1.303,07 R$ 1.368,22 R$ 1.436,63 R$ 1.508,46 R$ 1.614,05 108 R$ 2.254,55 R$ 2.367,28 R$ 2.485,64 R$ 2.609,92 R$ 2.740,42 R$ 2.932,25

49 R$ 1.253,43 R$ 1.316,10 R$ 1.381,90 R$ 1.451,00 R$ 1.523,55 R$ 1.630,19 109 R$ 2.277,09 R$ 2.390,95 R$ 2.510,50 R$ 2.636,02 R$ 2.767,82 R$ 2.961,57

50 R$ 1.265,96 R$ 1.329,26 R$ 1.395,72 R$ 1.465,51 R$ 1.538,78 R$ 1.646,50 110 R$ 2.299,86 R$ 2.414,86 R$ 2.535,60 R$ 2.662,38 R$ 2.795,50 R$ 2.991,18

51 R$ 1.278,62 R$ 1.342,55 R$ 1.409,68 R$ 1.480,16 R$ 1.554,17 R$ 1.662,96 111 R$ 2.322,86 R$ 2.439,01 R$ 2.560,96 R$ 2.689,00 R$ 2.823,45 R$ 3.021,10

52 R$ 1.291,41 R$ 1.355,98 R$ 1.423,77 R$ 1.494,96 R$ 1.569,71 R$ 1.679,59 112 R$ 2.346,09 R$ 2.463,40 R$ 2.586,57 R$ 2.715,89 R$ 2.851,69 R$ 3.051,31

53 R$ 1.304,32 R$ 1.369,54 R$ 1.438,01 R$ 1.509,91 R$ 1.585,41 R$ 1.696,39 113 R$ 2.369,55 R$ 2.488,03 R$ 2.612,43 R$ 2.743,05 R$ 2.880,21 R$ 3.081,82

54 R$ 1.317,36 R$ 1.383,23 R$ 1.452,39 R$ 1.525,01 R$ 1.601,26 R$ 1.713,35 114 R$ 2.393,25 R$ 2.512,91 R$ 2.638,56 R$ 2.770,48 R$ 2.909,01 R$ 3.112,64

55 R$ 1.330,54 R$ 1.397,06 R$ 1.466,92 R$ 1.540,26 R$ 1.617,27 R$ 1.730,48 115 R$ 2.417,18 R$ 2.538,04 R$ 2.664,94 R$ 2.798,19 R$ 2.938,10 R$ 3.143,76

56 R$ 1.343,84 R$ 1.411,03 R$ 1.481,59 R$ 1.555,66 R$ 1.633,45 R$ 1.747,79 116 R$ 2.441,35 R$ 2.563,42 R$ 2.691,59 R$ 2.826,17 R$ 2.967,48 R$ 3.175,20

57 R$ 1.357,28 R$ 1.425,14 R$ 1.496,40 R$ 1.571,22 R$ 1.649,78 R$ 1.765,27 117 R$ 2.465,77 R$ 2.589,05 R$ 2.718,51 R$ 2.854,43 R$ 2.997,15 R$ 3.206,95

58 R$ 1.370,85 R$ 1.439,40 R$ 1.511,37 R$ 1.586,93 R$ 1.666,28 R$ 1.782,92 118 R$ 2.490,42 R$ 2.614,94 R$ 2.745,69 R$ 2.882,98 R$ 3.027,13 R$ 3.239,02

59 R$ 1.384,56 R$ 1.453,79 R$ 1.526,48 R$ 1.602,80 R$ 1.682,94 R$ 1.800,75 119 R$ 2.515,33 R$ 2.641,09 R$ 2.773,15 R$ 2.911,81 R$ 3.057,40 R$ 3.271,41

60 R$ 1.398,41 R$ 1.468,33 R$ 1.541,74 R$ 1.618,83 R$ 1.699,77 R$ 1.818,76 120 R$ 2.540,48 R$ 2.667,51 R$ 2.800,88 R$ 2.940,92 R$ 3.087,97 R$ 3.304,13

Tabela 1: CARGOS EFETIVOS

Interstício de Referencia: 1% Interstício de nível: 5% - Mestrado 7%

Ref.

NÍVEL

Ref.

NÍVEL

I II III IV V VI I II III IV V VI

121 R$ 2.565,89 R$ 2.694,18 R$ 2.828,89 R$ 2.970,33 R$ 3.118,85 R$ 3.337,17 181 R$ 4.661,44 R$ 4.894,51 R$ 5.139,23 R$ 5.396,20 R$ 5.666,00 R$ 6.062,63

122 R$ 2.591,54 R$ 2.721,12 R$ 2.857,18 R$ 3.000,04 R$ 3.150,04 R$ 3.370,54 182 R$ 4.708,05 R$ 4.943,45 R$ 5.190,63 R$ 5.450,16 R$ 5.722,66 R$ 6.123,25

123 R$ 2.617,46 R$ 2.748,33 R$ 2.885,75 R$ 3.030,04 R$ 3.181,54 R$ 3.404,25 183 R$ 4.755,13 R$ 4.992,89 R$ 5.242,53 R$ 5.504,66 R$ 5.779,89 R$ 6.184,48

124 R$ 2.643,63 R$ 2.775,82 R$ 2.914,61 R$ 3.060,34 R$ 3.213,35 R$ 3.438,29 184 R$ 4.802,68 R$ 5.042,82 R$ 5.294,96 R$ 5.559,71 R$ 5.837,69 R$ 6.246,33

125 R$ 2.670,07 R$ 2.803,57 R$ 2.943,75 R$ 3.090,94 R$ 3.245,49 R$ 3.472,67 185 R$ 4.850,71 R$ 5.093,24 R$ 5.347,91 R$ 5.615,30 R$ 5.896,07 R$ 6.308,79

126 R$ 2.696,77 R$ 2.831,61 R$ 2.973,19 R$ 3.121,85 R$ 3.277,94 R$ 3.507,40 186 R$ 4.899,22 R$ 5.144,18 R$ 5.401,39 R$ 5.671,46 R$ 5.955,03 R$ 6.371,88

127 R$ 2.723,74 R$ 2.859,93 R$ 3.002,92 R$ 3.153,07 R$ 3.310,72 R$ 3.542,47 187 R$ 4.948,21 R$ 5.195,62 R$ 5.455,40 R$ 5.728,17 R$ 6.014,58 R$ 6.435,60

128 R$ 2.750,98 R$ 2.888,53 R$ 3.032,95 R$ 3.184,60 R$ 3.343,83 R$ 3.577,90 188 R$ 4.997,69 R$ 5.247,58 R$ 5.509,95 R$ 5.785,45 R$ 6.074,72 R$ 6.499,95

129 R$ 2.778,49 R$ 2.917,41 R$ 3.063,28 R$ 3.216,45 R$ 3.377,27 R$ 3.613,68 189 R$ 5.047,67 R$ 5.300,05 R$ 5.565,05 R$ 5.843,31 R$ 6.135,47 R$ 6.564,95

130 R$ 2.806,27 R$ 2.946,59 R$ 3.093,91 R$ 3.248,61 R$ 3.411,04 R$ 3.649,81 190 R$ 5.098,14 R$ 5.353,05 R$ 5.620,70 R$ 5.901,74 R$ 6.196,83 R$ 6.630,60

131 R$ 2.834,33 R$ 2.976,05 R$ 3.124,85 R$ 3.281,10 R$ 3.445,15 R$ 3.686,31 191 R$ 5.149,13 R$ 5.406,58 R$ 5.676,91 R$ 5.960,76 R$ 6.258,79 R$ 6.696,91



132 R$ 2.862,68 R$ 3.005,81 R$ 3.156,10 R$ 3.313,91 R$ 3.479,60 R$ 3.723,17 192 R$ 5.200,62 R$ 5.460,65 R$ 5.733,68 R$ 6.020,36 R$ 6.321,38 R$ 6.763,88

133 R$ 2.891,30 R$ 3.035,87 R$ 3.187,66 R$ 3.347,05 R$ 3.514,40 R$ 3.760,41 193 R$ 5.252,62 R$ 5.515,25 R$ 5.791,02 R$ 6.080,57 R$ 6.384,60 R$ 6.831,52

134 R$ 2.920,22 R$ 3.066,23 R$ 3.219,54 R$ 3.380,52 R$ 3.549,54 R$ 3.798,01 194 R$ 5.305,15 R$ 5.570,41 R$ 5.848,93 R$ 6.141,37 R$ 6.448,44 R$ 6.899,83

135 R$ 2.949,42 R$ 3.096,89 R$ 3.251,74 R$ 3.414,32 R$ 3.585,04 R$ 3.835,99 195 R$ 5.358,20 R$ 5.626,11 R$ 5.907,42 R$ 6.202,79 R$ 6.512,93 R$ 6.968,83

136 R$ 2.978,91 R$ 3.127,86 R$ 3.284,25 R$ 3.448,47 R$ 3.620,89 R$ 3.874,35 196 R$ 5.411,78 R$ 5.682,37 R$ 5.966,49 R$ 6.264,82 R$ 6.578,06 R$ 7.038,52

137 R$ 3.008,70 R$ 3.159,14 R$ 3.317,09 R$ 3.482,95 R$ 3.657,10 R$ 3.913,09 197 R$ 5.465,90 R$ 5.739,20 R$ 6.026,16 R$ 6.327,46 R$ 6.643,84 R$ 7.108,90

138 R$ 3.038,79 R$ 3.190,73 R$ 3.350,27 R$ 3.517,78 R$ 3.693,67 R$ 3.952,22 198 R$ 5.520,56 R$ 5.796,59 R$ 6.086,42 R$ 6.390,74 R$ 6.710,27 R$ 7.179,99

139 R$ 3.069,18 R$ 3.222,64 R$ 3.383,77 R$ 3.552,96 R$ 3.730,60 R$ 3.991,75 199 R$ 5.575,77 R$ 5.854,55 R$ 6.147,28 R$ 6.454,65 R$ 6.777,38 R$ 7.251,79

140 R$ 3.099,87 R$ 3.254,86 R$ 3.417,61 R$ 3.588,49 R$ 3.767,91 R$ 4.031,66 200 R$ 5.631,52 R$ 5.913,10 R$ 6.208,75 R$ 6.519,19 R$ 6.845,15 R$ 7.324,31

141 R$ 3.130,87 R$ 3.287,41 R$ 3.451,78 R$ 3.624,37 R$ 3.805,59 R$ 4.071,98 201 R$ 5.687,84 R$ 5.972,23 R$ 6.270,84 R$ 6.584,38 R$ 6.913,60 R$ 7.397,55

142 R$ 3.162,18 R$ 3.320,29 R$ 3.486,30 R$ 3.660,62 R$ 3.843,65 R$ 4.112,70 202 R$ 5.744,72 R$ 6.031,95 R$ 6.333,55 R$ 6.650,23 R$ 6.982,74 R$ 7.471,53

143 R$ 3.193,80 R$ 3.353,49 R$ 3.521,16 R$ 3.697,22 R$ 3.882,08 R$ 4.153,83 203 R$ 5.802,16 R$ 6.092,27 R$ 6.396,89 R$ 6.716,73 R$ 7.052,57 R$ 7.546,25

144 R$ 3.225,74 R$ 3.387,02 R$ 3.556,37 R$ 3.734,19 R$ 3.920,90 R$ 4.195,37 204 R$ 5.860,19 R$ 6.153,19 R$ 6.460,85 R$ 6.783,90 R$ 7.123,09 R$ 7.621,71

145 R$ 3.257,99 R$ 3.420,89 R$ 3.591,94 R$ 3.771,54 R$ 3.960,11 R$ 4.237,32 205 R$ 5.918,79 R$ 6.214,73 R$ 6.525,46 R$ 6.851,74 R$ 7.194,32 R$ 7.697,93

146 R$ 3.290,57 R$ 3.455,10 R$ 3.627,86 R$ 3.809,25 R$ 3.999,71 R$ 4.279,69 206 R$ 5.977,97 R$ 6.276,87 R$ 6.590,72 R$ 6.920,25 R$ 7.266,27 R$ 7.774,90

147 R$ 3.323,48 R$ 3.489,65 R$ 3.664,14 R$ 3.847,34 R$ 4.039,71 R$ 4.322,49 207 R$ 6.037,75 R$ 6.339,64 R$ 6.656,62 R$ 6.989,46 R$ 7.338,93 R$ 7.852,65

148 R$ 3.356,71 R$ 3.524,55 R$ 3.700,78 R$ 3.885,82 R$ 4.080,11 R$ 4.365,72 208 R$ 6.098,13 R$ 6.403,04 R$ 6.723,19 R$ 7.059,35 R$ 7.412,32 R$ 7.931,18

149 R$ 3.390,28 R$ 3.559,80 R$ 3.737,79 R$ 3.924,67 R$ 4.120,91 R$ 4.409,37 209 R$ 6.159,11 R$ 6.467,07 R$ 6.790,42 R$ 7.129,94 R$ 7.486,44 R$ 8.010,49

150 R$ 3.424,18 R$ 3.595,39 R$ 3.775,16 R$ 3.963,92 R$ 4.162,12 R$ 4.453,47 210 R$ 6.220,70 R$ 6.531,74 R$ 6.858,33 R$ 7.201,24 R$ 7.561,31 R$ 8.090,60

151 R$ 3.458,43 R$ 3.631,35 R$ 3.812,92 R$ 4.003,56 R$ 4.203,74 R$ 4.498,00 211 R$ 6.282,91 R$ 6.597,06 R$ 6.926,91 R$ 7.273,26 R$ 7.636,92 R$ 8.171,50

152 R$ 3.493,01 R$ 3.667,66 R$ 3.851,04 R$ 4.043,60 R$ 4.245,78 R$ 4.542,98 212 R$ 6.345,74 R$ 6.663,03 R$ 6.996,18 R$ 7.345,99 R$ 7.713,29 R$ 8.253,22

153 R$ 3.527,94 R$ 3.704,34 R$ 3.889,55 R$ 4.084,03 R$ 4.288,23 R$ 4.588,41 213 R$ 6.409,20 R$ 6.729,66 R$ 7.066,14 R$ 7.419,45 R$ 7.790,42 R$ 8.335,75

154 R$ 3.563,22 R$ 3.741,38 R$ 3.928,45 R$ 4.124,87 R$ 4.331,12 R$ 4.634,29 214 R$ 6.473,29 R$ 6.796,95 R$ 7.136,80 R$ 7.493,64 R$ 7.868,32 R$ 8.419,11

155 R$ 3.598,85 R$ 3.778,79 R$ 3.967,73 R$ 4.166,12 R$ 4.374,43 R$ 4.680,64 215 R$ 6.538,02 R$ 6.864,92 R$ 7.208,17 R$ 7.568,58 R$ 7.947,01 R$ 8.503,30

156 R$ 3.634,84 R$ 3.816,58 R$ 4.007,41 R$ 4.207,78 R$ 4.418,17 R$ 4.727,44 216 R$ 6.603,40 R$ 6.933,57 R$ 7.280,25 R$ 7.644,26 R$ 8.026,48 R$ 8.588,33

157 R$ 3.671,19 R$ 3.854,75 R$ 4.047,49 R$ 4.249,86 R$ 4.462,35 R$ 4.774,72 217 R$ 6.669,44 R$ 7.002,91 R$ 7.353,05 R$ 7.720,71 R$ 8.106,74 R$ 8.674,21

158 R$ 3.707,90 R$ 3.893,30 R$ 4.087,96 R$ 4.292,36 R$ 4.506,98 R$ 4.822,47 218 R$ 6.736,13 R$ 7.072,94 R$ 7.426,59 R$ 7.797,91 R$ 8.187,81 R$ 8.760,96

159 R$ 3.744,98 R$ 3.932,23 R$ 4.128,84 R$ 4.335,28 R$ 4.552,05 R$ 4.870,69 219 R$ 6.803,49 R$ 7.143,67 R$ 7.500,85 R$ 7.875,89 R$ 8.269,69 R$ 8.848,57

160 R$ 3.782,43 R$ 3.971,55 R$ 4.170,13 R$ 4.378,64 R$ 4.597,57 R$ 4.919,40 220 R$ 6.871,53 R$ 7.215,10 R$ 7.575,86 R$ 7.954,65 R$ 8.352,39 R$ 8.937,05

161 R$ 3.820,25 R$ 4.011,27 R$ 4.211,83 R$ 4.422,42 R$ 4.643,54 R$ 4.968,59 221 R$ 6.940,24 R$ 7.287,26 R$ 7.651,62 R$ 8.034,20 R$ 8.435,91 R$ 9.026,42

162 R$ 3.858,46 R$ 4.051,38 R$ 4.253,95 R$ 4.466,65 R$ 4.689,98 R$ 5.018,28 222 R$ 7.009,65 R$ 7.360,13 R$ 7.728,13 R$ 8.114,54 R$ 8.520,27 R$ 9.116,69

163 R$ 3.897,04 R$ 4.091,89 R$ 4.296,49 R$ 4.511,31 R$ 4.736,88 R$ 5.068,46 223 R$ 7.079,74 R$ 7.433,73 R$ 7.805,42 R$ 8.195,69 R$ 8.605,47 R$ 9.207,85

164 R$ 3.936,01 R$ 4.132,81 R$ 4.339,45 R$ 4.556,43 R$ 4.784,25 R$ 5.119,14 224 R$ 7.150,54 R$ 7.508,07 R$ 7.883,47 R$ 8.277,64 R$ 8.691,53 R$ 9.299,93

165 R$ 3.975,37 R$ 4.174,14 R$ 4.382,85 R$ 4.601,99 R$ 4.832,09 R$ 5.170,34 225 R$ 7.222,05 R$ 7.583,15 R$ 7.962,30 R$ 8.360,42 R$ 8.778,44 R$ 9.392,93

166 R$ 4.015,13 R$ 4.215,88 R$ 4.426,68 R$ 4.648,01 R$ 4.880,41 R$ 5.222,04 226 R$ 7.294,27 R$ 7.658,98 R$ 8.041,93 R$ 8.444,02 R$ 8.866,23 R$ 9.486,86

167 R$ 4.055,28 R$ 4.258,04 R$ 4.470,94 R$ 4.694,49 R$ 4.929,21 R$ 5.274,26 227 R$ 7.367,21 R$ 7.735,57 R$ 8.122,35 R$ 8.528,46 R$ 8.954,89 R$ 9.581,73

168 R$ 4.095,83 R$ 4.300,62 R$ 4.515,65 R$ 4.741,43 R$ 4.978,51 R$ 5.327,00 228 R$ 7.440,88 R$ 7.812,92 R$ 8.203,57 R$ 8.613,75 R$ 9.044,44 R$ 9.677,55

169 R$ 4.136,79 R$ 4.343,63 R$ 4.560,81 R$ 4.788,85 R$ 5.028,29 R$ 5.380,27 229 R$ 7.515,29 R$ 7.891,05 R$ 8.285,61 R$ 8.699,89 R$ 9.134,88 R$ 9.774,32

170 R$ 4.178,16 R$ 4.387,06 R$ 4.606,42 R$ 4.836,74 R$ 5.078,57 R$ 5.434,07 230 R$ 7.590,44 R$ 7.969,96 R$ 8.368,46 R$ 8.786,89 R$ 9.226,23 R$ 9.872,07

171 R$ 4.219,94 R$ 4.430,93 R$ 4.652,48 R$ 4.885,11 R$ 5.129,36 R$ 5.488,42 231 R$ 7.666,35 R$ 8.049,66 R$ 8.452,15 R$ 8.874,75 R$ 9.318,49 R$ 9.970,79

172 R$ 4.262,14 R$ 4.475,24 R$ 4.699,01 R$ 4.933,96 R$ 5.180,65 R$ 5.543,30 232 R$ 7.743,01 R$ 8.130,16 R$ 8.536,67 R$ 8.963,50 R$ 9.411,68 R$ 10.070,49



173 R$ 4.304,76 R$ 4.520,00 R$ 4.746,00 R$ 4.983,30 R$ 5.232,46 R$ 5.598,73 233 R$ 7.820,44 R$ 8.211,46 R$ 8.622,04 R$ 9.053,14 R$ 9.505,79 R$ 10.171,20

174 R$ 4.347,81 R$ 4.565,20 R$ 4.793,46 R$ 5.033,13 R$ 5.284,79 R$ 5.654,72 234 R$ 7.898,64 R$ 8.293,58 R$ 8.708,26 R$ 9.143,67 R$ 9.600,85 R$ 10.272,91

175 R$ 4.391,28 R$ 4.610,85 R$ 4.841,39 R$ 5.083,46 R$ 5.337,63 R$ 5.711,27 235 R$ 7.977,63 R$ 8.376,51 R$ 8.795,34 R$ 9.235,10 R$ 9.696,86 R$ 10.375,64

176 R$ 4.435,20 R$ 4.656,96 R$ 4.889,80 R$ 5.134,29 R$ 5.391,01 R$ 5.768,38 236 R$ 8.057,41 R$ 8.460,28 R$ 8.883,29 R$ 9.327,46 R$ 9.793,83 R$ 10.479,40

177 R$ 4.479,55 R$ 4.703,53 R$ 4.938,70 R$ 5.185,64 R$ 5.444,92 R$ 5.826,06 237 R$ 8.137,98 R$ 8.544,88 R$ 8.972,12 R$ 9.420,73 R$ 9.891,77 R$ 10.584,19

178 R$ 4.524,34 R$ 4.750,56 R$ 4.988,09 R$ 5.237,49 R$ 5.499,37 R$ 5.884,32 238 R$ 8.219,36 R$ 8.630,33 R$ 9.061,85 R$ 9.514,94 R$ 9.990,68 R$ 10.690,03

179 R$ 4.569,59 R$ 4.798,07 R$ 5.037,97 R$ 5.289,87 R$ 5.554,36 R$ 5.943,17 239 R$ 8.301,55 R$ 8.716,63 R$ 9.152,46 R$ 9.610,09 R$ 10.090,59 R$ 10.796,93

180 R$ 4.615,28 R$ 4.846,05 R$ 5.088,35 R$ 5.342,77 R$ 5.609,91 R$ 6.002,60 240 R$ 8.384,57 R$ 8.803,80 R$ 9.243,99 R$ 9.706,19 R$ 10.191,50 R$ 10.904,90

Tabela 1: CARGOS EFETIVOS

Interstício de Referencia: 1% Interstício de nível: 5% - Mestrado 7%

Ref.

NÍVEL
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NÍVEL

I II III IV V VI I II III IV V VI

241 R$ 8.468,42 R$ 8.891,84 R$ 9.336,43 R$ 9.803,25 R$ 10.293,41 R$ 11.013,95 301 R$ 15.384,54 R$ 16.153,77 R$ 16.961,46 R$ 17.809,53 R$ 18.700,01 R$ 20.009,01

242 R$ 8.553,10 R$ 8.980,75 R$ 9.429,79 R$ 9.901,28 R$ 10.396,35 R$ 11.124,09 302 R$ 15.538,39 R$ 16.315,31 R$ 17.131,07 R$ 17.987,63 R$ 18.887,01 R$ 20.209,10

243 R$ 8.638,63 R$ 9.070,56 R$ 9.524,09 R$ 10.000,30 R$ 10.500,31 R$ 11.235,33 303 R$ 15.693,77 R$ 16.478,46 R$ 17.302,38 R$ 18.167,50 R$ 19.075,88 R$ 20.411,19

244 R$ 8.725,02 R$ 9.161,27 R$ 9.619,33 R$ 10.100,30 R$ 10.605,31 R$ 11.347,68 304 R$ 15.850,71 R$ 16.643,25 R$ 17.475,41 R$ 18.349,18 R$ 19.266,64 R$ 20.615,30

245 R$ 8.812,27 R$ 9.252,88 R$ 9.715,52 R$ 10.201,30 R$ 10.711,37 R$ 11.461,16 305 R$ 16.009,22 R$ 16.809,68 R$ 17.650,16 R$ 18.532,67 R$ 19.459,30 R$ 20.821,45

246 R$ 8.900,39 R$ 9.345,41 R$ 9.812,68 R$ 10.303,31 R$ 10.818,48 R$ 11.575,77 306 R$ 16.169,31 R$ 16.977,77 R$ 17.826,66 R$ 18.718,00 R$ 19.653,90 R$ 21.029,67

247 R$ 8.989,39 R$ 9.438,86 R$ 9.910,81 R$ 10.406,35 R$ 10.926,66 R$ 11.691,53 307 R$ 16.331,00 R$ 17.147,55 R$ 18.004,93 R$ 18.905,18 R$ 19.850,44 R$ 21.239,97

248 R$ 9.079,29 R$ 9.533,25 R$ 10.009,92 R$ 10.510,41 R$ 11.035,93 R$ 11.808,45 308 R$ 16.494,31 R$ 17.319,03 R$ 18.184,98 R$ 19.094,23 R$ 20.048,94 R$ 21.452,37

249 R$ 9.170,08 R$ 9.628,58 R$ 10.110,01 R$ 10.615,51 R$ 11.146,29 R$ 11.926,53 309 R$ 16.659,26 R$ 17.492,22 R$ 18.366,83 R$ 19.285,17 R$ 20.249,43 R$ 21.666,89

250 R$ 9.261,78 R$ 9.724,87 R$ 10.211,11 R$ 10.721,67 R$ 11.257,75 R$ 12.045,80 310 R$ 16.825,85 R$ 17.667,14 R$ 18.550,50 R$ 19.478,02 R$ 20.451,92 R$ 21.883,56

251 R$ 9.354,40 R$ 9.822,12 R$ 10.313,23 R$ 10.828,89 R$ 11.370,33 R$ 12.166,25 311 R$ 16.994,11 R$ 17.843,81 R$ 18.736,00 R$ 19.672,80 R$ 20.656,44 R$ 22.102,39

252 R$ 9.447,94 R$ 9.920,34 R$ 10.416,36 R$ 10.937,18 R$ 11.484,03 R$ 12.287,92 312 R$ 17.164,05 R$ 18.022,25 R$ 18.923,36 R$ 19.869,53 R$ 20.863,01 R$ 22.323,42

253 R$ 9.542,42 R$ 10.019,54 R$ 10.520,52 R$ 11.046,55 R$ 11.598,87 R$ 12.410,80 313 R$ 17.335,69 R$ 18.202,47 R$ 19.112,60 R$ 20.068,23 R$ 21.071,64 R$ 22.546,65

254 R$ 9.637,85 R$ 10.119,74 R$ 10.625,73 R$ 11.157,01 R$ 11.714,86 R$ 12.534,90 314 R$ 17.509,05 R$ 18.384,50 R$ 19.303,72 R$ 20.268,91 R$ 21.282,35 R$ 22.772,12

255 R$ 9.734,23 R$ 10.220,94 R$ 10.731,98 R$ 11.268,58 R$ 11.832,01 R$ 12.660,25 315 R$ 17.684,14 R$ 18.568,34 R$ 19.496,76 R$ 20.471,60 R$ 21.495,18 R$ 22.999,84

256 R$ 9.831,57 R$ 10.323,15 R$ 10.839,30 R$ 11.381,27 R$ 11.950,33 R$ 12.786,86 316 R$ 17.860,98 R$ 18.754,03 R$ 19.691,73 R$ 20.676,31 R$ 21.710,13 R$ 23.229,84

257 R$ 9.929,88 R$ 10.426,38 R$ 10.947,70 R$ 11.495,08 R$ 12.069,84 R$ 12.914,72 317 R$ 18.039,59 R$ 18.941,57 R$ 19.888,64 R$ 20.883,08 R$ 21.927,23 R$ 23.462,14

258 R$ 10.029,18 R$ 10.530,64 R$ 11.057,17 R$ 11.610,03 R$ 12.190,53 R$ 13.043,87 318 R$ 18.219,98 R$ 19.130,98 R$ 20.087,53 R$ 21.091,91 R$ 22.146,50 R$ 23.696,76

259 R$ 10.129,47 R$ 10.635,95 R$ 11.167,75 R$ 11.726,13 R$ 12.312,44 R$ 13.174,31 319 R$ 18.402,18 R$ 19.322,29 R$ 20.288,41 R$ 21.302,83 R$ 22.367,97 R$ 23.933,73

260 R$ 10.230,77 R$ 10.742,31 R$ 11.279,42 R$ 11.843,39 R$ 12.435,56 R$ 13.306,05 320 R$ 18.586,20 R$ 19.515,51 R$ 20.491,29 R$ 21.515,85 R$ 22.591,65 R$ 24.173,06

261 R$ 10.333,08 R$ 10.849,73 R$ 11.392,22 R$ 11.961,83 R$ 12.559,92 R$ 13.439,11 321 R$ 18.772,07 R$ 19.710,67 R$ 20.696,20 R$ 21.731,01 R$ 22.817,56 R$ 24.414,79

262 R$ 10.436,41 R$ 10.958,23 R$ 11.506,14 R$ 12.081,45 R$ 12.685,52 R$ 13.573,50 322 R$ 18.959,79 R$ 19.907,78 R$ 20.903,17 R$ 21.948,32 R$ 23.045,74 R$ 24.658,94

263 R$ 10.540,77 R$ 11.067,81 R$ 11.621,20 R$ 12.202,26 R$ 12.812,37 R$ 13.709,24 323 R$ 19.149,38 R$ 20.106,85 R$ 21.112,20 R$ 22.167,81 R$ 23.276,20 R$ 24.905,53

264 R$ 10.646,18 R$ 11.178,49 R$ 11.737,41 R$ 12.324,28 R$ 12.940,50 R$ 13.846,33 324 R$ 19.340,88 R$ 20.307,92 R$ 21.323,32 R$ 22.389,48 R$ 23.508,96 R$ 25.154,59

265 R$ 10.752,64 R$ 11.290,27 R$ 11.854,79 R$ 12.447,53 R$ 13.069,90 R$ 13.984,80 325 R$ 19.534,29 R$ 20.511,00 R$ 21.536,55 R$ 22.613,38 R$ 23.744,05 R$ 25.406,13

266 R$ 10.860,17 R$ 11.403,18 R$ 11.973,33 R$ 12.572,00 R$ 13.200,60 R$ 14.124,64 326 R$ 19.729,63 R$ 20.716,11 R$ 21.751,92 R$ 22.839,51 R$ 23.981,49 R$ 25.660,19

267 R$ 10.968,77 R$ 11.517,21 R$ 12.093,07 R$ 12.697,72 R$ 13.332,61 R$ 14.265,89 327 R$ 19.926,93 R$ 20.923,27 R$ 21.969,44 R$ 23.067,91 R$ 24.221,30 R$ 25.916,80

268 R$ 11.078,46 R$ 11.632,38 R$ 12.214,00 R$ 12.824,70 R$ 13.465,93 R$ 14.408,55 328 R$ 20.126,20 R$ 21.132,51 R$ 22.189,13 R$ 23.298,59 R$ 24.463,52 R$ 26.175,96



269 R$ 11.189,24 R$ 11.748,70 R$ 12.336,14 R$ 12.952,95 R$ 13.600,59 R$ 14.552,63 329 R$ 20.327,46 R$ 21.343,83 R$ 22.411,02 R$ 23.531,57 R$ 24.708,15 R$ 26.437,72

270 R$ 11.301,13 R$ 11.866,19 R$ 12.459,50 R$ 13.082,47 R$ 13.736,60 R$ 14.698,16 330 R$ 20.530,73 R$ 21.557,27 R$ 22.635,13 R$ 23.766,89 R$ 24.955,23 R$ 26.702,10

271 R$ 11.414,15 R$ 11.984,85 R$ 12.584,09 R$ 13.213,30 R$ 13.873,96 R$ 14.845,14 331 R$ 20.736,04 R$ 21.772,84 R$ 22.861,48 R$ 24.004,56 R$ 25.204,79 R$ 26.969,12

272 R$ 11.528,29 R$ 12.104,70 R$ 12.709,94 R$ 13.345,43 R$ 14.012,70 R$ 14.993,59 332 R$ 20.943,40 R$ 21.990,57 R$ 23.090,10 R$ 24.244,60 R$ 25.456,83 R$ 27.238,81

273 R$ 11.643,57 R$ 12.225,75 R$ 12.837,04 R$ 13.478,89 R$ 14.152,83 R$ 15.143,53 333 R$ 21.152,83 R$ 22.210,48 R$ 23.321,00 R$ 24.487,05 R$ 25.711,40 R$ 27.511,20

274 R$ 11.760,01 R$ 12.348,01 R$ 12.965,41 R$ 13.613,68 R$ 14.294,36 R$ 15.294,96 334 R$ 21.364,36 R$ 22.432,58 R$ 23.554,21 R$ 24.731,92 R$ 25.968,52 R$ 27.786,31

275 R$ 11.877,61 R$ 12.471,49 R$ 13.095,06 R$ 13.749,81 R$ 14.437,30 R$ 15.447,91 335 R$ 21.578,01 R$ 22.656,91 R$ 23.789,75 R$ 24.979,24 R$ 26.228,20 R$ 28.064,18

276 R$ 11.996,38 R$ 12.596,20 R$ 13.226,01 R$ 13.887,31 R$ 14.581,68 R$ 15.602,39 336 R$ 21.793,79 R$ 22.883,48 R$ 24.027,65 R$ 25.229,03 R$ 26.490,48 R$ 28.344,82

277 R$ 12.116,35 R$ 12.722,16 R$ 13.358,27 R$ 14.026,18 R$ 14.727,49 R$ 15.758,42 337 R$ 22.011,72 R$ 23.112,31 R$ 24.267,93 R$ 25.481,32 R$ 26.755,39 R$ 28.628,27

278 R$ 12.237,51 R$ 12.849,38 R$ 13.491,85 R$ 14.166,45 R$ 14.874,77 R$ 15.916,00 338 R$ 22.231,84 R$ 23.343,43 R$ 24.510,60 R$ 25.736,14 R$ 27.022,94 R$ 28.914,55

279 R$ 12.359,88 R$ 12.977,88 R$ 13.626,77 R$ 14.308,11 R$ 15.023,52 R$ 16.075,16 339 R$ 22.454,16 R$ 23.576,87 R$ 24.755,71 R$ 25.993,50 R$ 27.293,17 R$ 29.203,69

280 R$ 12.483,48 R$ 13.107,66 R$ 13.763,04 R$ 14.451,19 R$ 15.173,75 R$ 16.235,91 340 R$ 22.678,70 R$ 23.812,64 R$ 25.003,27 R$ 26.253,43 R$ 27.566,10 R$ 29.495,73

281 R$ 12.608,32 R$ 13.238,73 R$ 13.900,67 R$ 14.595,70 R$ 15.325,49 R$ 16.398,27 341 R$ 22.905,49 R$ 24.050,76 R$ 25.253,30 R$ 26.515,97 R$ 27.841,76 R$ 29.790,69

282 R$ 12.734,40 R$ 13.371,12 R$ 14.039,68 R$ 14.741,66 R$ 15.478,74 R$ 16.562,26 342 R$ 23.134,54 R$ 24.291,27 R$ 25.505,83 R$ 26.781,13 R$ 28.120,18 R$ 30.088,59

283 R$ 12.861,74 R$ 13.504,83 R$ 14.180,07 R$ 14.889,08 R$ 15.633,53 R$ 16.727,88 343 R$ 23.365,89 R$ 24.534,18 R$ 25.760,89 R$ 27.048,94 R$ 28.401,38 R$ 30.389,48

284 R$ 12.990,36 R$ 13.639,88 R$ 14.321,87 R$ 15.037,97 R$ 15.789,87 R$ 16.895,16 344 R$ 23.599,55 R$ 24.779,52 R$ 26.018,50 R$ 27.319,43 R$ 28.685,40 R$ 30.693,38

285 R$ 13.120,27 R$ 13.776,28 R$ 14.465,09 R$ 15.188,35 R$ 15.947,76 R$ 17.064,11 345 R$ 23.835,54 R$ 25.027,32 R$ 26.278,69 R$ 27.592,62 R$ 28.972,25 R$ 31.000,31

286 R$ 13.251,47 R$ 13.914,04 R$ 14.609,74 R$ 15.340,23 R$ 16.107,24 R$ 17.234,75 346 R$ 24.073,90 R$ 25.277,59 R$ 26.541,47 R$ 27.868,55 R$ 29.261,97 R$ 31.310,31

287 R$ 13.383,98 R$ 14.053,18 R$ 14.755,84 R$ 15.493,63 R$ 16.268,31 R$ 17.407,10 347 R$ 24.314,64 R$ 25.530,37 R$ 26.806,89 R$ 28.147,23 R$ 29.554,59 R$ 31.623,42

288 R$ 13.517,82 R$ 14.193,71 R$ 14.903,40 R$ 15.648,57 R$ 16.431,00 R$ 17.581,17 348 R$ 24.557,78 R$ 25.785,67 R$ 27.074,96 R$ 28.428,70 R$ 29.850,14 R$ 31.939,65

289 R$ 13.653,00 R$ 14.335,65 R$ 15.052,43 R$ 15.805,06 R$ 16.595,31 R$ 17.756,98 349 R$ 24.803,36 R$ 26.043,53 R$ 27.345,71 R$ 28.712,99 R$ 30.148,64 R$ 32.259,05

290 R$ 13.789,53 R$ 14.479,01 R$ 15.202,96 R$ 15.963,11 R$ 16.761,26 R$ 17.934,55 350 R$ 25.051,40 R$ 26.303,96 R$ 27.619,16 R$ 29.000,12 R$ 30.450,13 R$ 32.581,64

291 R$ 13.927,43 R$ 14.623,80 R$ 15.354,99 R$ 16.122,74 R$ 16.928,87 R$ 18.113,89 351 R$ 25.301,91 R$ 26.567,00 R$ 27.895,35 R$ 29.290,12 R$ 30.754,63 R$ 32.907,45

292 R$ 14.066,70 R$ 14.770,04 R$ 15.508,54 R$ 16.283,96 R$ 17.098,16 R$ 18.295,03 352 R$ 25.554,93 R$ 26.832,67 R$ 28.174,31 R$ 29.583,02 R$ 31.062,17 R$ 33.236,53

293 R$ 14.207,37 R$ 14.917,74 R$ 15.663,62 R$ 16.446,80 R$ 17.269,14 R$ 18.477,98 353 R$ 25.810,48 R$ 27.101,00 R$ 28.456,05 R$ 29.878,85 R$ 31.372,80 R$ 33.568,89

294 R$ 14.349,44 R$ 15.066,91 R$ 15.820,26 R$ 16.611,27 R$ 17.441,84 R$ 18.662,76 354 R$ 26.068,58 R$ 27.372,01 R$ 28.740,61 R$ 30.177,64 R$ 31.686,52 R$ 33.904,58

295 R$ 14.492,94 R$ 15.217,58 R$ 15.978,46 R$ 16.777,38 R$ 17.616,25 R$ 18.849,39 355 R$ 26.329,27 R$ 27.645,73 R$ 29.028,02 R$ 30.479,42 R$ 32.003,39 R$ 34.243,63

296 R$ 14.637,86 R$ 15.369,76 R$ 16.138,25 R$ 16.945,16 R$ 17.792,42 R$ 19.037,89 356 R$ 26.592,56 R$ 27.922,19 R$ 29.318,30 R$ 30.784,21 R$ 32.323,42 R$ 34.586,06

297 R$ 14.784,24 R$ 15.523,46 R$ 16.299,63 R$ 17.114,61 R$ 17.970,34 R$ 19.228,26 357 R$ 26.858,49 R$ 28.201,41 R$ 29.611,48 R$ 31.092,06 R$ 32.646,66 R$ 34.931,92

298 R$ 14.932,09 R$ 15.678,69 R$ 16.462,62 R$ 17.285,76 R$ 18.150,04 R$ 19.420,55 358 R$ 27.127,07 R$ 28.483,42 R$ 29.907,60 R$ 31.402,98 R$ 32.973,12 R$ 35.281,24

299 R$ 15.081,41 R$ 15.835,48 R$ 16.627,25 R$ 17.458,61 R$ 18.331,54 R$ 19.614,75 359 R$ 27.398,34 R$ 28.768,26 R$ 30.206,67 R$ 31.717,01 R$ 33.302,86 R$ 35.634,06

300 R$ 15.232,22 R$ 15.993,83 R$ 16.793,52 R$ 17.633,20 R$ 18.514,86 R$ 19.810,90 360 R$ 27.672,33 R$ 29.055,94 R$ 30.508,74 R$ 32.034,18 R$ 33.635,88 R$ 35.990,40

Tabela 1: CARGOS EFETIVOS

Interstício de Referencia: 1% Interstício de nível: 5% - Mestrado 7%

Ref.

NÍVEL

Ref.

NÍVEL

I II III IV V  I II III IV V VI

361 R$ 27.949,05 R$ 29.346,50 R$ 30.813,83 R$ 32.354,52 R$ 33.972,24 R$ 36.350,30 421 R$ 50.774,94 R$ 53.313,69 R$ 55.979,38 R$ 58.778,35 R$ 61.717,26 R$ 66.037,47

362 R$ 28.228,54 R$ 29.639,97 R$ 31.121,96 R$ 32.678,06 R$ 34.311,97 R$ 36.713,80 422 R$ 51.282,69 R$ 53.846,83 R$ 56.539,17 R$ 59.366,13 R$ 62.334,43 R$ 66.697,85

363 R$ 28.510,82 R$ 29.936,37 R$ 31.433,18 R$ 33.004,84 R$ 34.655,09 R$ 37.080,94 423 R$ 51.795,52 R$ 54.385,30 R$ 57.104,56 R$ 59.959,79 R$ 62.957,78 R$ 67.364,82

364 R$ 28.795,93 R$ 30.235,73 R$ 31.747,52 R$ 33.334,89 R$ 35.001,64 R$ 37.451,75 424 R$ 52.313,48 R$ 54.929,15 R$ 57.675,61 R$ 60.559,39 R$ 63.587,36 R$ 68.038,47



365 R$ 29.083,89 R$ 30.538,09 R$ 32.064,99 R$ 33.668,24 R$ 35.351,65 R$ 37.826,27 425 R$ 52.836,61 R$ 55.478,44 R$ 58.252,36 R$ 61.164,98 R$ 64.223,23 R$ 68.718,86

366 R$ 29.374,73 R$ 30.843,47 R$ 32.385,64 R$ 34.004,92 R$ 35.705,17 R$ 38.204,53 426 R$ 53.364,98 R$ 56.033,23 R$ 58.834,89 R$ 61.776,63 R$ 64.865,46 R$ 69.406,05

367 R$ 29.668,48 R$ 31.151,90 R$ 32.709,50 R$ 34.344,97 R$ 36.062,22 R$ 38.586,58 427 R$ 53.898,63 R$ 56.593,56 R$ 59.423,24 R$ 62.394,40 R$ 65.514,12 R$ 70.100,11

368 R$ 29.965,16 R$ 31.463,42 R$ 33.036,59 R$ 34.688,42 R$ 36.422,84 R$ 38.972,44 428 R$ 54.437,61 R$ 57.159,49 R$ 60.017,47 R$ 63.018,34 R$ 66.169,26 R$ 70.801,11

369 R$ 30.264,81 R$ 31.778,06 R$ 33.366,96 R$ 35.035,31 R$ 36.787,07 R$ 39.362,17 429 R$ 54.981,99 R$ 57.731,09 R$ 60.617,64 R$ 63.648,53 R$ 66.830,95 R$ 71.509,12

370 R$ 30.567,46 R$ 32.095,84 R$ 33.700,63 R$ 35.385,66 R$ 37.154,94 R$ 39.755,79 430 R$ 55.531,81 R$ 58.308,40 R$ 61.223,82 R$ 64.285,01 R$ 67.499,26 R$ 72.224,21

371 R$ 30.873,14 R$ 32.416,79 R$ 34.037,63 R$ 35.739,52 R$ 37.526,49 R$ 40.153,35 431 R$ 56.087,13 R$ 58.891,48 R$ 61.836,06 R$ 64.927,86 R$ 68.174,25 R$ 72.946,45

372 R$ 31.181,87 R$ 32.740,96 R$ 34.378,01 R$ 36.096,91 R$ 37.901,76 R$ 40.554,88 432 R$ 56.648,00 R$ 59.480,40 R$ 62.454,42 R$ 65.577,14 R$ 68.856,00 R$ 73.675,92

373 R$ 31.493,69 R$ 33.068,37 R$ 34.721,79 R$ 36.457,88 R$ 38.280,77 R$ 40.960,43 433 R$ 57.214,48 R$ 60.075,20 R$ 63.078,96 R$ 66.232,91 R$ 69.544,56 R$ 74.412,67

374 R$ 31.808,62 R$ 33.399,06 R$ 35.069,01 R$ 36.822,46 R$ 38.663,58 R$ 41.370,03 434 R$ 57.786,62 R$ 60.675,95 R$ 63.709,75 R$ 66.895,24 R$ 70.240,00 R$ 75.156,80

375 R$ 32.126,71 R$ 33.733,05 R$ 35.419,70 R$ 37.190,68 R$ 39.050,22 R$ 41.783,73 435 R$ 58.364,49 R$ 61.282,71 R$ 64.346,85 R$ 67.564,19 R$ 70.942,40 R$ 75.908,37

376 R$ 32.447,98 R$ 34.070,38 R$ 35.773,90 R$ 37.562,59 R$ 39.440,72 R$ 42.201,57 436 R$ 58.948,13 R$ 61.895,54 R$ 64.990,32 R$ 68.239,83 R$ 71.651,83 R$ 76.667,45

377 R$ 32.772,46 R$ 34.411,08 R$ 36.131,63 R$ 37.938,22 R$ 39.835,13 R$ 42.623,59 437 R$ 59.537,62 R$ 62.514,50 R$ 65.640,22 R$ 68.922,23 R$ 72.368,34 R$ 77.434,13

378 R$ 33.100,18 R$ 34.755,19 R$ 36.492,95 R$ 38.317,60 R$ 40.233,48 R$ 43.049,82 438 R$ 60.132,99 R$ 63.139,64 R$ 66.296,62 R$ 69.611,45 R$ 73.092,03 R$ 78.208,47

379 R$ 33.431,18 R$ 35.102,74 R$ 36.857,88 R$ 38.700,77 R$ 40.635,81 R$ 43.480,32 439 R$ 60.734,32 R$ 63.771,04 R$ 66.959,59 R$ 70.307,57 R$ 73.822,95 R$ 78.990,55

380 R$ 33.765,50 R$ 35.453,77 R$ 37.226,46 R$ 39.087,78 R$ 41.042,17 R$ 43.915,12 440 R$ 61.341,66 R$ 64.408,75 R$ 67.629,19 R$ 71.010,64 R$ 74.561,18 R$ 79.780,46

381 R$ 34.103,15 R$ 35.808,31 R$ 37.598,72 R$ 39.478,66 R$ 41.452,59 R$ 44.354,27 441 R$ 61.955,08 R$ 65.052,84 R$ 68.305,48 R$ 71.720,75 R$ 75.306,79 R$ 80.578,26

382 R$ 34.444,18 R$ 36.166,39 R$ 37.974,71 R$ 39.873,45 R$ 41.867,12 R$ 44.797,82 442 R$ 62.574,63 R$ 65.703,36 R$ 68.988,53 R$ 72.437,96 R$ 76.059,86 R$ 81.384,05

383 R$ 34.788,62 R$ 36.528,06 R$ 38.354,46 R$ 40.272,18 R$ 42.285,79 R$ 45.245,80 443 R$ 63.200,38 R$ 66.360,40 R$ 69.678,42 R$ 73.162,34 R$ 76.820,46 R$ 82.197,89

384 R$ 35.136,51 R$ 36.893,34 R$ 38.738,00 R$ 40.674,90 R$ 42.708,65 R$ 45.698,25 444 R$ 63.832,38 R$ 67.024,00 R$ 70.375,20 R$ 73.893,96 R$ 77.588,66 R$ 83.019,87

385 R$ 35.487,88 R$ 37.262,27 R$ 39.125,38 R$ 41.081,65 R$ 43.135,73 R$ 46.155,24 445 R$ 64.470,71 R$ 67.694,24 R$ 71.078,95 R$ 74.632,90 R$ 78.364,55 R$ 83.850,06

386 R$ 35.842,75 R$ 37.634,89 R$ 39.516,64 R$ 41.492,47 R$ 43.567,09 R$ 46.616,79 446 R$ 65.115,41 R$ 68.371,18 R$ 71.789,74 R$ 75.379,23 R$ 79.148,19 R$ 84.688,57

387 R$ 36.201,18 R$ 38.011,24 R$ 39.911,80 R$ 41.907,39 R$ 44.002,76 R$ 47.082,96 447 R$ 65.766,57 R$ 69.054,90 R$ 72.507,64 R$ 76.133,02 R$ 79.939,67 R$ 85.535,45

388 R$ 36.563,19 R$ 38.391,35 R$ 40.310,92 R$ 42.326,47 R$ 44.442,79 R$ 47.553,79 448 R$ 66.424,23 R$ 69.745,44 R$ 73.232,72 R$ 76.894,35 R$ 80.739,07 R$ 86.390,81

389 R$ 36.928,83 R$ 38.775,27 R$ 40.714,03 R$ 42.749,73 R$ 44.887,22 R$ 48.029,32 449 R$ 67.088,48 R$ 70.442,90 R$ 73.965,04 R$ 77.663,30 R$ 81.546,46 R$ 87.254,71

390 R$ 37.298,11 R$ 39.163,02 R$ 41.121,17 R$ 43.177,23 R$ 45.336,09 R$ 48.509,62 450 R$ 67.759,36 R$ 71.147,33 R$ 74.704,69 R$ 78.439,93 R$ 82.361,93 R$ 88.127,26

391 R$ 37.671,09 R$ 39.554,65 R$ 41.532,38 R$ 43.609,00 R$ 45.789,45 R$ 48.994,71 451 R$ 68.436,95 R$ 71.858,80 R$ 75.451,74 R$ 79.224,33 R$ 83.185,55 R$ 89.008,53

392 R$ 38.047,81 R$ 39.950,20 R$ 41.947,71 R$ 44.045,09 R$ 46.247,35 R$ 49.484,66 452 R$ 69.121,32 R$ 72.577,39 R$ 76.206,26 R$ 80.016,57 R$ 84.017,40 R$ 89.898,62

393 R$ 38.428,28 R$ 40.349,70 R$ 42.367,18 R$ 44.485,54 R$ 46.709,82 R$ 49.979,51 453 R$ 69.812,54 R$ 73.303,16 R$ 76.968,32 R$ 80.816,74 R$ 84.857,57 R$ 90.797,60

394 R$ 38.812,57 R$ 40.753,20 R$ 42.790,85 R$ 44.930,40 R$ 47.176,92 R$ 50.479,30 454 R$ 70.510,66 R$ 74.036,19 R$ 77.738,00 R$ 81.624,90 R$ 85.706,15 R$ 91.705,58

395 R$ 39.200,69 R$ 41.160,73 R$ 43.218,76 R$ 45.379,70 R$ 47.648,69 R$ 50.984,09 455 R$ 71.215,77 R$ 74.776,56 R$ 78.515,38 R$ 82.441,15 R$ 86.563,21 R$ 92.622,64

396 R$ 39.592,70 R$ 41.572,33 R$ 43.650,95 R$ 45.833,50 R$ 48.125,17 R$ 51.493,94 456 R$ 71.927,93 R$ 75.524,32 R$ 79.300,54 R$ 83.265,57 R$ 87.428,84 R$ 93.548,86

397 R$ 39.988,63 R$ 41.988,06 R$ 44.087,46 R$ 46.291,83 R$ 48.606,43 R$ 52.008,88 457 R$ 72.647,21 R$ 76.279,57 R$ 80.093,54 R$ 84.098,22 R$ 88.303,13 R$ 94.484,35

398 R$ 40.388,51 R$ 42.407,94 R$ 44.528,34 R$ 46.754,75 R$ 49.092,49 R$ 52.528,96 458 R$ 73.373,68 R$ 77.042,36 R$ 80.894,48 R$ 84.939,20 R$ 89.186,16 R$ 95.429,20

399 R$ 40.792,40 R$ 42.832,02 R$ 44.973,62 R$ 47.222,30 R$ 49.583,41 R$ 53.054,25 459 R$ 74.107,41 R$ 77.812,78 R$ 81.703,42 R$ 85.788,60 R$ 90.078,03 R$ 96.383,49

400 R$ 41.200,32 R$ 43.260,34 R$ 45.423,35 R$ 47.694,52 R$ 50.079,25 R$ 53.584,80 460 R$ 74.848,49 R$ 78.590,91 R$ 82.520,46 R$ 86.646,48 R$ 90.978,81 R$ 97.347,32

401 R$ 41.612,32 R$ 43.692,94 R$ 45.877,59 R$ 48.171,47 R$ 50.580,04 R$ 54.120,64 461 R$ 75.596,97 R$ 79.376,82 R$ 83.345,66 R$ 87.512,95 R$ 91.888,59 R$ 98.320,80

402 R$ 42.028,45 R$ 44.129,87 R$ 46.336,36 R$ 48.653,18 R$ 51.085,84 R$ 54.661,85 462 R$ 76.352,94 R$ 80.170,59 R$ 84.179,12 R$ 88.388,08 R$ 92.807,48 R$ 99.304,00

403 R$ 42.448,73 R$ 44.571,17 R$ 46.799,73 R$ 49.139,71 R$ 51.596,70 R$ 55.208,47 463 R$ 77.116,47 R$ 80.972,30 R$ 85.020,91 R$ 89.271,96 R$ 93.735,55 R$ 100.297,04

404 R$ 42.873,22 R$ 45.016,88 R$ 47.267,73 R$ 49.631,11 R$ 52.112,67 R$ 55.760,55 464 R$ 77.887,64 R$ 81.782,02 R$ 85.871,12 R$ 90.164,68 R$ 94.672,91 R$ 101.300,01

405 R$ 43.301,95 R$ 45.467,05 R$ 47.740,40 R$ 50.127,42 R$ 52.633,79 R$ 56.318,16 465 R$ 78.666,51 R$ 82.599,84 R$ 86.729,83 R$ 91.066,32 R$ 95.619,64 R$ 102.313,01

406 R$ 43.734,97 R$ 45.921,72 R$ 48.217,81 R$ 50.628,70 R$ 53.160,13 R$ 56.881,34 466 R$ 79.453,18 R$ 83.425,84 R$ 87.597,13 R$ 91.976,99 R$ 96.575,84 R$ 103.336,14

407 R$ 44.172,32 R$ 46.380,94 R$ 48.699,98 R$ 51.134,98 R$ 53.691,73 R$ 57.450,15 467 R$ 80.247,71 R$ 84.260,10 R$ 88.473,10 R$ 92.896,76 R$ 97.541,59 R$ 104.369,51



408 R$ 44.614,04 R$ 46.844,75 R$ 49.186,98 R$ 51.646,33 R$ 54.228,65 R$ 58.024,66 468 R$ 81.050,19 R$ 85.102,70 R$ 89.357,83 R$ 93.825,72 R$ 98.517,01 R$ 105.413,20

409 R$ 45.060,19 R$ 47.313,19 R$ 49.678,85 R$ 52.162,80 R$ 54.770,94 R$ 58.604,90 469 R$ 81.860,69 R$ 85.953,72 R$ 90.251,41 R$ 94.763,98 R$ 99.502,18 R$ 106.467,33

410 R$ 45.510,79 R$ 47.786,33 R$ 50.175,64 R$ 52.684,42 R$ 55.318,65 R$ 59.190,95 470 R$ 82.679,30 R$ 86.813,26 R$ 91.153,92 R$ 95.711,62 R$ 100.497,20 R$ 107.532,01

411 R$ 45.965,89 R$ 48.264,19 R$ 50.677,40 R$ 53.211,27 R$ 55.871,83 R$ 59.782,86 471 R$ 83.506,09 R$ 87.681,39 R$ 92.065,46 R$ 96.668,74 R$ 101.502,17 R$ 108.607,33

412 R$ 46.425,55 R$ 48.746,83 R$ 51.184,17 R$ 53.743,38 R$ 56.430,55 R$ 60.380,69 472 R$ 84.341,15 R$ 88.558,21 R$ 92.986,12 R$ 97.635,42 R$ 102.517,20 R$ 109.693,40

413 R$ 46.889,81 R$ 49.234,30 R$ 51.696,01 R$ 54.280,82 R$ 56.994,86 R$ 60.984,50 473 R$ 85.184,56 R$ 89.443,79 R$ 93.915,98 R$ 98.611,78 R$ 103.542,37 R$ 110.790,33

414 R$ 47.358,71 R$ 49.726,64 R$ 52.212,97 R$ 54.823,62 R$ 57.564,80 R$ 61.594,34 474 R$ 86.036,41 R$ 90.338,23 R$ 94.855,14 R$ 99.597,90 R$ 104.577,79 R$ 111.898,24

415 R$ 47.832,29 R$ 50.223,91 R$ 52.735,10 R$ 55.371,86 R$ 58.140,45 R$ 62.210,28 475 R$ 86.896,77 R$ 91.241,61 R$ 95.803,69 R$ 100.593,88 R$ 105.623,57 R$ 113.017,22

416 R$ 48.310,62 R$ 50.726,15 R$ 53.262,46 R$ 55.925,58 R$ 58.721,86 R$ 62.832,39 476 R$ 87.765,74 R$ 92.154,03 R$ 96.761,73 R$ 101.599,81 R$ 106.679,80 R$ 114.147,39

417 R$ 48.793,72 R$ 51.233,41 R$ 53.795,08 R$ 56.484,83 R$ 59.309,08 R$ 63.460,71 477 R$ 88.643,40 R$ 93.075,57 R$ 97.729,34 R$ 102.615,81 R$ 107.746,60 R$ 115.288,86

418 R$ 49.281,66 R$ 51.745,74 R$ 54.333,03 R$ 57.049,68 R$ 59.902,17 R$ 64.095,32 478 R$ 89.529,83 R$ 94.006,32 R$ 98.706,64 R$ 103.641,97 R$ 108.824,07 R$ 116.441,75

419 R$ 49.774,48 R$ 52.263,20 R$ 54.876,36 R$ 57.620,18 R$ 60.501,19 R$ 64.736,27 479 R$ 90.425,13 R$ 94.946,39 R$ 99.693,70 R$ 104.678,39 R$ 109.912,31 R$ 117.606,17

420 R$ 50.272,22 R$ 52.785,83 R$ 55.425,12 R$ 58.196,38 R$ 61.106,20 R$ 65.383,63 480 R$ 91.329,38 R$ 95.895,85 R$ 100.690,64 R$ 105.725,17 R$ 111.011,43 R$ 118.782,23



LEI COMPLEMENTAR N. 143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ANEXO – III

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 PREFEITO Subsídio
1 VICE-PREFEITO Subsídio
1 GERENTE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA R$ 10.638,00
1 GERENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TERRIRORIAL R$ 10.638,00
1 GERENTE DE CIDADE R$ 10.638,00

GABINETE DO PREFEITO
CONTROLADORIA INTERNA

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 CONTROLADOR INTERNO R$ 10.638,00
1 SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA R$ 6.150,00
1 ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA SOCIAL E ECONÔMICA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL R$ 4.355,98

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO R$ 10.638,00
1 ASSISTENTE DA PROCURADORIA R$ 7.342,57
1 ASSESSOR JURÍDICO R$ 6.150,00
1 ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO DE PROCESSO LEGISLATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO DE LICITAÇÕES R$ 4.355,98
1 ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO DE COBRANÇA FISCAIS R$ 4.355,98

GERENCIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 GERENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS R$ 10.638,00
1 SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS R$ 6.150,00
1 ASSESSOR DE PROJETOS R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE CONVÊNIOS R$ 3.017,14

ASSESSORIA DE GABINETE 

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 ASSISTENTE DE GABINETE I R$ 7.342,57
1 ASSISTENTE DE GABINETE II R$ 3.671,00

OUVIDORIA PÚBLICA



QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 OUVIDOR PÚBLICO R$ 6.150,00
1 ASSESSOR ADJUNTO DA OUVIDORIA R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

QT. DENOMINAÇÃO
 Vencimen-

tos R$ 
1 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO Subsídio
1 ASSISTENTE DE GESTÃO R$ 7.342,57
1 ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO R$ 7.342,57
1 ASSISTENTE DE SECRETARIA R$ 7.342,57
1 SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PRODUÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE IMAGEM R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE JORNALISMO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE JORNALISMO R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE MARKETING R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE MARKETING R$ 3.017,14
1 SUPERINTENDENTE DE CONTROLE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ALMOXARIFADO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE FROTA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PERMANENTE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR CENTRAL DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE REGISTRO DE PESSOAL R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS R$ 3.017,14
1 SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR R$ 6.150,00
1 ASSESSOR ADJUNTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR R$ 2.373,31
1 SUPERITENDENTE DE LICITAÇÕES E COMPRAS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE LICITAÇÕES R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS R$ 3.017,14
1 COORDEANDOR DE COMPRAS R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE COMPRAS R$ 3.017,14
1 SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS R$ 6.150,00
1 ASSESSOR DE CONTRATOS R$ 3.017,14
1 SUPERINTENDENTE DA GUARDA MUNICIPAL R$ 6.150,00

1
COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE GUARDA DE PATRIMÔ-
NIO R$ 4.355,98

1 COORDENADOR DE TRÂNSITO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE MANUTENÇÃO R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA R$ 3.017,14
1 ASSESSOR ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE SISTEMAS R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE SISTEMAS R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO R$ 4.355,98



1 SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE COOPERAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE GESTÃO R$ 4.355,98
1 ASSESSSOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Subsídio
1 ASSISTENTE DE FINANÇAS R$ 7.342,57
1 SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE CONTABILIDADE R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE AUDITORIA DIGITAL R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE TRIBUTOS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE CADASTRO TÉCNICO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE TRIBUTOS R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE TRIBUTOS R$ 3.017,14
1 ASSESSOR ADJUNTO DE TRIBUTOS R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE DÍVIDA ATIVA R$ 6.150,00
1 ASSESSOR DE COBRANÇA R$ 3.017,14
1 SUPERINTENDETE FINANCEIRO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PAGAMENTOS R$ 4.355,98
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR FINANCEIRO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE FINANÇAS R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDETE DE RECEITA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE RECEITA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE FICALIZAÇÃO COMERCIAL R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE FISCLIZAÇÃO E VISTORIA R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ORÇAMENTO R$ 4.355,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Subsídio
1 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA R$ 7.342,57



1 ASSISTENTE DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS R$ 7.342,57
1 SUPERINTENDENTE DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE SERVIÇOS RURAIS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE TOPOGRAFIA R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO R$ 6.150,00
1 ASSESSOR ADJUNTO DE ALMOXARIFADO R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO, INFRAESTRUTURA E OBRAS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE CONSTRUÇÕES R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PRODUÇÃO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E PARQUES R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE MÁQUINAS R$ 6.150,00
1 ASSESSOR ADJUNTO DE ABASTECIMENTO E BORRACHARIA R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO DA FROTA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE MECÂNICA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE AUTO ELÉTRICA R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE SOLDA ELÉTRICA R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE MOBILIDADE URBANA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 4.355,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Subsídio
1 SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DO HORTO MUNICIPAL R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE REFLORESTAMENTO E PRODUÇÃO DE MUDAS R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS R$ 2.373,31
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Subsídio
1 SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E AE- R$ 6.150,00



RÓDROMO
1 COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$ 4.355,98

1
COORDENADOR  DE  DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL,  COMERCIAL  E  DE
SERVIÇOS R$ 4.355,98

1 ASSESSOR ADJUNTO DE NEGÓCIOS R$ 2.373,31
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE FOMENTO A QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE TRANSPORTE AÉREO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE OPERAÇÃO R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Subsídio
1 ASSISTENTE DO SISTEMA DE SAÚDE R$ 7.342,57
1 ASSISTENTE OPERACIONAL R$ 7.342,57
1 SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSSOR ADJUNTO DA OUVIDORIA DO SUS R$ 2.373,31
1 ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SMS R$ 3.017,14
1 COORDENADOR FINANCIERO R$ 4.355,98
1 COORDENADORE DE LIMPEZA E JARDINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE ALMOXARIFADO R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO BÁSICA R$ 6.150,00
1 ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS DE CAMPO - ACS R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE SAÚDE MÓVEL R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE APOIO E DIAGNÓSTICO R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS DE CAMPO - ACE R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS R$ 3.017,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Subsídio
1 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE CONSELHOS R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DOS PROGRAMAS R$ 2.373,31



E BENEFÍCIOS
1 ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE CURSOS E TRABALHOS MANUAIS R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DE TRIAGEM E CONTROLE R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DA CASA LAR R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DA CASA LAR R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDENTE DE HABITAÇÃO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE HABITAÇÃO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS HABITACIONAIS R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Subsídio
1 ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO R$ 7.342,57
1 SUPERINTENDENTE PEDAGÓGICO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE DADOS E ESTATÍSTICAS R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE ALMOXARIFADO R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE DISTRIBUIÇÃO R$ 3.017,14
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SME R$ 3.017,14
1 ASSESSOR ADMINISTRATIVO R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE PATRIMÔNIO ESCOLAR R$ 3.017,14
1 ASSESSOR DE PESSOAL R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR R$ 4.355,98
1 ASSESSOR DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSO ESCOLAR R$ 3.017,14
1 COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR R$ 4.355,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Subsídio
1 SUPERINTENDENTE DE ESPORTE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE ESPORTES COLETIVOS R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE ESPORTES INDIVIDUAIS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE LAZER R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE LAZER R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE LAZER R$ 2.373,31



1 COOORDENADOR DE PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE QUALIDADE DE VIDA R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DO CREC R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DO CREC R$ 2.373,31
1 SUPERINTENDETE ADMINISTRATIVO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Subsídio
1 SUPERINTENDENTE DE CULTURA R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE MUSEU R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE BIBLIOTECA R$ 4.355,98
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR DE OFICINAS R$ 4.355,98
1 SUPERINTENDENTE DE TURISMO R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE TURISMO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE TURISMO E EVENTOS R$ 2.373,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

QT. DENOMINAÇÃO
Vencimentos

R$
1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Subsídio
1 SUPERINTENDENTE DE MEIO AMBIENTE R$ 6.150,00
1 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO R$ 4.355,98
1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS - SMME R$ 2.373,31
1 ASSESSOR ADJUNTO DOS PARQUES R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE LICENCIMENTO AMBIENTAL R$ 4.355,98
1 ASSESSOR ADJUNTO DE LICENCIAMENTO R$ 2.373,31
1 COORDENADOR DE RESÍDUOS R$ 4.355,98

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N. 14/2014

ANEXO – IV

TABELA DE GRATIFICAÇÃO PARA AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Quant. Funções Gratificação

10 Assessoramento Técnico
Nível Médio

Técnico de Enfermagem 40 horas 100% do vencimento básico
2 Técnico de Laboratório de Análises Clínicas
2 Técnico de Suporte de Tecnologia da 



Informação
1 Técnico em Topografia
2

Assessoramento Técnico
Nível Superior

Analista em Tecnologia da Informação

50% do vencimento básico

6 Enfermeiro 40 horas
2 Contador
1 Engenheiro Civil
1 Arquiteto
1 Fisioterapeuta 40 horas
3 Assistente Social
1 Nutricionista
1 Técnico Desportivo
1 Dentista 40 horas

40
Assessoramento
Administrativo
Nível Médio

Ajudante Administrativo
100% do vencimento básicoAssistente Administrativo

Auxiliar Administrativo
5 Assessoramento

Administrativo
Nível Superior Analista Administrativo

50% do vencimento básico

2 Gerenciamento de Projeto ou Programa Específico 50% do vencimento básico
45 Coordenação Pedagógica 25% do vencimento básico 
10 Orientação Educacional 25% do vencimento básico
10 Assessoria Pedagógica/Administrativa 50% do vencimento básico

Gestor Escolar

20

Escola com até 400 alunos 30% do vencimento básico
Escola com 401 a 700 alunos 35% do vencimento básico 
Escola com 701 a 1000 alunos 40% do vencimento básico
Escola acima de 1000 alunos 45% do vencimento básico
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ANEXO - V

RELAÇÃO DE CARGOS EM EXTINÇÃO

Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Enfermagem



Auxiliar de Serviços Gerais Escolar
Dentista – 20 horas
Fiscal de Saneamento e Saúde Pública
Fisioterapeuta 20 horas
Jardineiro
Médico 10 horas
Motorista
Operador de Computador
Professor de Língua Portuguesa 20 horas
Professor de Matemática 20 horas
Professor Magistério 20 horas
Secretária
Telefonista

LEI COMPLEMENTAR N. 143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ANEXO VI

DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

ADVOGADO (A)

Descrição Sintética: Atua em atividades relativas à área de procedimentos jurídicos: Presta assistência jurídica e
representa juridicamente a Administração Pública Municipal em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for
parte ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus direitos.



Descrição Detalhada:
 Elabora documentos de natureza jurídica, bem como projetos de lei, decretos, portarias, instruções e
assemelhados;
 Acompanha processos administrativos (disciplinar, tributário, ref. Licitações e contratos e outros);
 Apura  ou  completa  informações  levantadas,  acompanhando  o  processo  em  todas  as  suas  fases  e
representa a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação.
 Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para
defender os interesses da Administração Pública Municipal.
 Presta  assistência  às  unidades  administrativas  em  assuntos  de  natureza  jurídica,  elaborando  e/ou
emitindo pareceres nos processos administrativos.
 Auxilia  à  cobrança  judicial  da  dívida  ativa  e  de  qualquer  outro  crédito  do  município,  visando  o
cumprimento das normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos.
 Estuda ou examina documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir pareceres fundamentados na
legislação vigente, na doutrina ou na jurisprudência.
 Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Pública Municipal.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Realiza pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, e manutenção de arquivo atualizado de
leis municipais; alimentação do controle de ementas; acompanhamento do Diário Oficial da Justiça, procedendo
anotações necessárias;
 Análise  preliminar  de  requerimentos  e  expedientes  administrativos;  elaboração  de  ofícios  e  outros
expedientes a Cartórios, Juízos e Tribunais, bem como a repartições públicas ou privadas;
 Manutenção do controle informatizado de ações judiciais; acompanhamento de tramitação processual;
elaboração de relatórios ou informações de natureza jurídica; digitação de peças processuais;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Atua  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, necessários ao exercício das demais atividades;
 Mantém  organizado,  limpo  e  conservado  os  materiais  e  local  de  trabalho,  que  estão  sob  sua
responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: curso superior de Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.



AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Descrição Sintética: atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias,  individuais  ou  coletivas,  desenvolvidas  em  conformidade  com  as  diretrizes  do  SUS  e  sob
supervisão do gestor municipal.

Descrição Detalhada:
 a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
 a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
 o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos,
doenças e outros agravos à saúde;
 o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
 a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e
 a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a
qualidade de vida.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Fundamental Completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data
da publicação do edital do Concurso Público.



AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Descrição  Sintética: atividades  de  vigilância,  prevenção  e  controle  de  doenças  e  promoção  da  saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal de saúde.

Descrição Detalhada:
 ações de prevenção de endemias e promoção da melhoria de condições ambientais;
 ações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento de endemias;
 notificação e controle das mesmas;
 participar no planejamento das ações de combate e controle de endemias assim como da avaliação dos
resultados desta.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Escolaridade: Ensino Fundamental Completo



AJUDANTE ADMINISTRATIVO

Descrição  Sintética:  Atua  em  atividades  técnico-administrativas  relativas  à  protocolização,  controle  e
encaminhamento de documentos, atender e orientar ao público, redigir documentos, efetuar registros.
Descrição Detalhada:
 Executa serviços de datilografia e digitação de correspondências internas e externas, preenchimento de
guias, notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas.
 Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros
apropriados para manter o controle de sua tramitação.
 Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou
fornecer informações.
 Recebe e transmite fax.
 Organiza  e  mantém atualizado o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por  assunto,
código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário.
 Participa  do  controle  de  requisição  do  material  de  escritório,  providenciando  os  formulários  de
solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário à unidade de trabalho.
 Executa tarefa simples, operando máquinas de escrever (manual, elétrica ou eletrônica), calculadoras,
reproduções gráficas, manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e cálculos e obter cópias de
documentos.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Controla, manualiza, e atualiza arquivos e sistemas administrativos;
 Elabora, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços,
boletins,  formulários  e  relatórios  em  geral,  nas  áreas  administrativas  de  pessoal,  material,  orçamento,
organização e métodos e outras áreas da instituição;
 Estuda e informa processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os
expedientes que se fizerem necessários;
 Efetua registros em documentos conforme legislação em vigor;
 Efetua  contatos  com  pessoas  de  outras  Secretarias  e  de  fora  da  Instituição  para  referendar  e
operacionalizar  programas  e  agendas  presta  informações  rotineiras  sobre  o  conteúdo  da  legislação  e  suas
implicações;
 Participa de projetos, campanhas e atividades promovidas pela instituição; 
 Orienta e procede à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos
rotineiros, consultando documentos em arquivos, fichários e sistemas, levantando dados, efetuando cálculos e
prestando informações quando necessário; 
 Acompanha e controla a movimentação de pessoal, processos, registros, cargos, etc. de acordo com a
legislação em vigor;
 Confere lançamentos e registros documentais referentes a pagamentos, tributos, recebimentos, etc;
 Redige Comando Interno, cartas, ofícios e outros, segundo padrões preestabelecidos;
 Classifica contas  e  registros  de acordo com as  especificações necessárias  e  previstas em planos de
contas, manuais e legislação;
 Recebe, encaminha, organiza e expede correspondências, correio eletrônico e outros documentos;
 Colabora na realização do inventário de acervo e bens patrimoniais; 
 Prepara tecnicamente o material para encadernação, restauração e outros reparos; 
 Auxilia no exame das publicações, visando a indexação de artigos de periódicos e recortes de jornais
sob orientação;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Opera  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.
Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



ALMOXARIFE

Descrição Sintética: Atua em atividades relativas à área de controle, organização e armazenamento de materiais;
Organiza e executa serviços de almoxarifado como recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventário de
materiais, observando as normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalhos, para manter o
estoque em condições de atender às unidades administrativas.

Descrição Detalhada
 Controla o recebimento do material  comprado e produzido,  confrontando as notas  de pedidos e as
especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados.
 Elabora,  periodicamente,  inventários,  balanços  e  outros  documentos  para  prestação  de  contas  e  os
encaminha para seu superior e para a área financeira.
 Verifica a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as
necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição. 
 Controla a entrada e saída do material comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as
especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados. 
 Organiza o armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de
forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada. 
 Zela  pela  conservação  do  material  estocado,  providenciando  as  condições  necessárias,  para  evitar
deterioração e perda. 
 Efetua o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em
livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários. 
 Faz o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e
outros dados pertinentes para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado. 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Executa eventualmente serviço de carregamento e descarregamento de material.
 Opera sistemas de controle de estoque, sob orientação.
 Verifica periodicamente data de validade dos produtos, quando perecível. 
 Opera  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo 



ANALISTA ADMINISTRATIVO

Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade participar de projetos desenvolvidos
em  quaisquer  unidades  organizacionais,  planejando,  programando,  coordenando,  controlando,  avaliando
resultados e informando decisões, para aperfeiçoar a qualidade do processo gerencial do Município.

Descrição Detalhada:
 Participa da elaboração e análise do Plano Plurianual da Prefeitura, da Lei de Diretrizes Orçamentárias
e do orçamento, e do acompanhamento de sua execução físico-financeira, orientando as unidades administrativas
da  Prefeitura,  efetuando  comparações  entre  as  cotas  orçamentárias  e  metas  programadas  e  os  resultados
atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, normas e instrumentos de avaliação;
 Elabora  o  planejamento  organizacional,  analisando  a  organização  no  contexto  interno  e  externo,
identificando oportunidades e problemas, definindo estratégias bem como apresentando propostas de programas
e projetos;
 Auxilia  a  implementação  de  programas  e  projetos  nas  diversas  áreas  de  atuação  nas  unidades  da
Prefeitura,  identificando  fontes  de  recursos,  dimensionando  sua  amplitude  e  traçando  estratégias  de
implementação; - coordenar, assessorar a coordenação ou monitorar a execução de programas, planos e projetos;
- promover estudos de racionalização administrativa; 
 Interpreta  leis,  regulamentos  e  instruções  relativas  a  assuntos  de  administração  geral,  para  fins  de
aplicação, orientação e assessoramento;
 Elabora ou colabora na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da
Prefeitura; 
 Propõe,  executa  e  supervisiona  análises,  pesquisas  e  estudos  técnicos,  para  implantação  ou
aperfeiçoamento de sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos administrativos;
 Elabora, revê, implanta e avalia, regularmente, instruções, formulários e manuais de procedimentos,
coletando e analisando informações para racionalização e atualização de normas e procedimentos;
 Elabora  critérios  e  normas  de  padronização,  especificação,  compra,  guarda,  estocagem,  controle  e
alienação, baseando-se em levantamentos e estudos, para a correta administração do sistema de materiais; 
 Elabora e aplica critérios,  planos,  normas e instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e
demais aspectos da administração de pessoal, dando orientação técnica, acompanhando, coletando e analisando
dados, redefinindo metodologias, elaborando formulários, instruções e manuais de procedimentos, participando
de comissões, ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos da Prefeitura; 
 Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços
para as áreas meio e áreas fim da administração pública municipal;
 Planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança;
 Executar atividades de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas;
 Desempenha outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 Participa de projetos desenvolvidos em quaisquer unidades organizacionais, planejando, programando,
coordenando, controlando, avaliando resultados e informando decisões, para aperfeiçoar a qualidade do processo
gerencial da Prefeitura;
 Executa atividades de contabilidade, organizando e supervisionando as referidas atividades e realizando
tarefas para apurar a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura;
 Executa técnicas de acompanhamento dos tributos do tesouro público municipal, elaborando planos,
acompanhando e informando processos a fim de contribuir para que a política tributária fiscal do município se
compatibilize com as demais medidas de interesse do desenvolvimento nacional, estadual e regional;
 Controla e executa os trabalhos de análises e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e
retificando erros;
 Efetua os cálculos de reavaliação do ativo e depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações
para atender legislações legais; 
 Acompanha  o  cronograma  físico-financeiro  de  obras  municipais;  Elabora  planos  de  execução,
consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação fiscal; 
 Mantém-se  informado  a  respeito  das  ações  o  município,  acompanhando  as  divulgações  feitas  em
publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas; 
 Exerce atividades na Secretaria de Educação, participando do processo de planejamento, elaboração,
execução e avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional das unidades escolares; 



 Organiza  e  mantem  atualizados  cadastros,  arquivos,  fichários,  livros  e  outros  instrumentos  de
escrituração relativos aos registros funcionais de servidores;
 Organiza  e  mantem  atualizado  o  sistema  de  informações  legais  e  regulamentares  de  interesse  da
Secretaria; redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes; 
 Coleta,  apura,  seleciona, registra e consolida dados para elaboração de informações estatísticas  nas
áreas administrativa e financeira; realiza trabalhos de protocolização preparo, seleção, classificação, registro e
arquivamento de documentos e formulários; atende, orienta e encaminha a clientela;
 Opera  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito



ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição Sintética: Atividades relacionadas com a análise de sistemas, coordenando a implantação, propondo
alterações, efetuando a manutenção necessária, com a finalidade de otimizar a área de tecnologia da informação.

Descrição Detalhada
 Realiza ou participa de estudo de viabilidade,  definição de objetivos e especificações de planos de
desenvolvimento,  operação,  manutenção  e  monitoramento  dos  sistemas  (aplicativos,  Banco  de  Dados,
Gerenciadores de Rede e etc.);
 Acompanha o levantamento  de  informações junto ao analista,  objetivando a  implantação  de  novos
sistemas;
 Mantem o superior imediato informado sobre o andamento dos trabalhos e resultados obtidos,  para
possibilitar a avaliação das políticas aplicadas, bem como orientar e controlar o desenvolvimento da área de
atuação;
 Mantem contato com outros órgãos e profissionais especializados, internos ou externos à prefeitura, a
fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços prestados;
 Elabora e executa plano de segurança (backup, monitoramento da rede, categorias e perfil de acesso e
de usuários);
 Elabora indicadores de efetividade, eficácia e eficiência do setor de informática;
 Planeja, implanta, administra e mantem redes de computadores;
 Planeja e administra expansão tecnológica;
 Realiza apoio técnico nas licitações referente à tecnologia;
 Raliza auxilio e apoio técnico em eventos;
 Analisa e executa projetos de expansão tecnológica;
 Analisa logicamente as informações coletadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários à
transformação dos dados de entrada nas informações requeridas pelo usuário, de maneira eficiente, segura e de
acordo com os objetivos estabelecidos pelos gestores;
 Desenvolve modelos, executa, implanta e mantem sistemas, bem como elabora e mantem atualizada a
respectiva documentação;
 Participa da administração de base de dados;
 Participa do domínio da regra de negócio dos setores;
 Faz análise e documentação de todos os sistemas em UML 2.0 ou superior;
 Avalia os testes dos gerenciadores de banco de dados (SQL Server, Oracle, FireBird, etc);
 Verifica e checa das solicitações frente à realidade e necessidade do usuário;
 Realiza levantamento das potencialidades e deficiência dos sistemas;
 Elabora indicadores de efetividades, eficácia e eficiência dos sistemas e banco de dados;
 Presta orientação a outros profissionais em assuntos de sua especialidade;
 Instala Sistema Operacional e software; 
 Instala Impressoras e periféricos;
 Executa ou promove as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos
equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, quando a cargo
de terceiros;
 Zelar  pela guarda,  conservação,  manutenção e limpeza dos equipamentos e  materiais  peculiares  ao
trabalho, bem como dos locais; 
 Desempenhar outras atividades correlatas e afins;
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso  Superior  em  Tecnologia  em  Informática  ou  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas (TADS).



ARQUITETO (A)

Descrição  Sintética:  Executa  tarefas  destinadas  à  supervisão,  ao  planejamento  urbano,  à  coordenação,  aos
estudos, à elaboração e à execução de projetos referentes à construção, fiscalização de obras do município, a
peritagens e arbitramentos.

Descrição Detalhada
 Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos, viários, de edifícios, interiores, monumentos e outras
obras, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho, para permitir a sua construção,
montagem e manutenção.
 Planeja  as  plantas  e  especificações  do  projeto,  aplicando  princípios  arquitetônicos,  funcionais  e
estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico.
 Presta assistência técnica às obras em construção, mantendo contato com empreiteiros, fornecedores e
projetistas,  para  assegurar  a  coordenação  de  todos  os  aspectos  do  projeto  e  a  observância  às  normas  e
especificações contratuais.
 Efetua vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, para emitir laudos e pareceres técnicos.
 Prepara as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais,
mão-de-obra e respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer recursos necessários à
realização dos projetos.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso  Superior  em Arquitetura,  com registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA.



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Descrição Sintética: Presta assistência à unidade de atuação, bem como controla os serviços gerais de escritório,
compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas.

Descrição Detalhada
 Coleta e analisa dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos.
 Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para
assegurar a obtenção dos resultados.
 Participa de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas,
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Operar e sistemas de informática e outros,  quando autorizado e necessário ao exercício das demais
atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



ASSISTENTE SOCIAL

Descrição Sintética: Atua em atividades relativas à área de cuidados de higiene, alimentação e apoio às pessoas
em situação de vulnerabilidade social: prestando serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos
básicos do serviço social.

Descrição Detalhada
 Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades promovendo
atividades  educativas,  recreativas  e  culturais,  para  assegurar  o  progresso  coletivo  e  a  melhoria  do
comportamento individual.
 Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos
recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover
seu desenvolvimento.
 Planeja,  executa  e  analisa  pesquisas  socioeconômicas,  educativas  e  outras,  utilizando  técnicas
específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação
de mão-de-obra.
 Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e
outros, prestando atendimento na medida do possível.
 Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e
outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento do
mesmo.
 Realiza serviços que compreendem o cuidado de segurança física, da higiene e alimentação de criança
e/ou adolescente e/ou adulto nos períodos diurnos e/ou noturnos.
 Zela pela higiene, manutenção e conservação das instalações físicas que atendem pessoas em situação
de vulnerabilidade social. 
 Presta  atendimento  geral  às  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  no  tocante  aos
encaminhamentos de suas necessidades: escola, saúde, lazer, profissionalização e cultura, sob orientação.
 Integra a equipe interdisciplinar, participando ativamente dos grupos de estudo, curso de capacitação ou
reuniões, convocadas pela coordenação do Programa a que se vincula.
 Observa e registra as ocorrências de toda ordem no âmbito do desenvolvimento do projeto que incluam
as pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
 Toma providências adequadas e/ou comunica a coordenação do Programa em situações especiais.
 Estimula  o  potencial  criativos  e  laborativo  de  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  nas
atividades cotidianas nos locais de sua convivência. 
 Estabelece um padrão de convívio grupal, solidário, familiar e comunitário. 
 Atua  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Serviços Social, inscrição no Conselho Regional de Serviço Social-
CRESS.



AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Descrição Sintética: Atua em atividade de auxilio e apoio ao atendimento odontológico realizado pelo dentista.

Descrição Detalhada
 Faz a ficha de cadastro e acompanhamento do paciente a ser atendido;
 Controla a agenda do dentista.
 Limpa e esteriliza os utensílios utilizados no consultório;
 Prepara as passas para obturações;
 Ajuda a controlar o estoque, solicita materiais quando necessário;
 Atende o telefone e anota os recados e marca as consultas de acordo com a disponibilidade da agenda.
 Realiza outras tarefas solicitadas por seu superior.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo e inscrição no Conselho regional de Odontologia - CRO 



AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição Sintética: Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no
atendimento aos pacientes.

Descrição Detalhada
 Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar
temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório.
 Prepara  e  esteriliza  os  instrumentos  de  trabalho  utilizados na  enfermaria  e  nos gabinetes  médicos,
acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização.
 Prepara  os  pacientes  para  consultas  e  exames,  acomodando-os  adequadamente,  para  facilitar  sua
realização.
 Orienta o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de
medicamentos material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes.
 Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenção cirúrgicas,
atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro
da equipe.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:

 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: Ensino Fundamental  Completo e Curso Específico de Auxiliar de Enfermagem, com
inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Descrição Sintética: Atuar em atividades diversas relativas à área de alvenaria em construção civil executando
serviços  de:  abertura  de  alicerces,  escavação  de  valas  para  tubulação  de  água,  esgoto,  fossas  e  alicerces,
utilizando ferramentas apropriadas para cada atividade, colocação de lajes e assentamento de tijolos para edificar
muros, paredes e outras obras rebocando-as com argamassa de cal ou cimento e areia atentando para o prumo e
nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; transporta materiais, trabalha na
montagem  e  desmontagem  de  armações  e  de  andaimes,  para  auxiliar  a  edificação  ou  reforma  de  prédios,
estradas, pontes e outras obras, sob supervisão e orientação do pedreiro ou do mestre-de-obras.
Atuar em atividades diversas relativas à área de limpeza e manutenção em geral executando serviços de: limpar
ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, mantendo-os em condições de higiene e trânsito.
Atuar na confecção de coroas e faixas fúnebres abertura e fechamento de sepulturas, construção e demolição de
túmulos, realização, conservação e manutenção de cemitérios e tarefas manuais rotineiras.
Atuar em atividades nas diversas áreas da organização exercendo tarefas de natureza operacional tais como:
remoção e transporte de volumes, preparação, conservação e aplicação de massa asfáltica. 

Descrição Detalhada
 Executar tarefas manuais rotineiras que exigem esforço físico constante.
 Utilizar equipamentos braçais e de atividade rotineira.
 Executar serviço de limpeza ou de manutenção em geral.
 Escavar valas e fossas, abrir picadas e fixar piquetes.
 Transportar e manusear equipamentos e materiais diversos, sob orientação. 
 Auxiliar nos trabalhos relativos a obras de construção civil e produções diversas.
 Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios,  calçadas e estruturas semelhantes,  reparando
paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas,
para reconstruir essas estruturas.
 Realiza limpeza no local da obra e auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados,
tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados,
para assegurar o estoque dos mesmos.
 Auxilia  nas  instalações  e  manutenções  elétricas,  fornecendo  materiais  necessários  e  utilizando
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações.
 Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vacas, cachorro, cabritos, etc., lançando-os
e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população.
 Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a correta
instalação.
 Recolhe  os  montes  de  lixo,  despejando-os  em  latões,  cestos  e  outros  depósitos  apropriados,  para
facilitar a coleta e o transporte.
 Obedece as escalas de serviços estabelecidas, atendendo às convocações para a execução de tarefas
compatíveis com a sua habilidade.
 Preparar a terra para o plantio, auxiliar na semeadura de canteiros e colheita. 
 Zelar pela Guarda e conservação de materiais e equipamentos da unidade. 
 Auxiliar  em  atividades  operacionais  de  serviços  especializados,  tais  como carpintaria,  marcenaria,
serralheria, encanador, lavanderia e outros.
 Auxiliar operadores de máquinas e motoristas em atividades operacionais e de manutenção segundo
orientações.
 Preparar e servir nas repartições e outros, quando determinado, lanches, cafés e refeições.
 Remover volumes, máquinas, móveis e equipamentos sempre que solicitado.
 Auxiliar no preparo e distribuição da merenda escolar.
 Auxiliar equipe técnica de iluminação, som e cenografia.
 Efetuar e auxiliar nos serviços de preparo e conservação de jardins, aparando gramas, preparando a
terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.
 Realizar  o  plantio,  replantio,  desbrota,  poda  e  enxerto  de  diferentes  plantas  segundo  orientações
técnicas.
 Cortar árvores segundo especificações e laudos.



 Requisitar o material necessário ao trabalho.
 Recolher o lixo vegetal resultante de podas.
 Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças terrenos baldios e outros logradouros públicos,
carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, utilizando enxada, diversos tipos de vassouras,
ancinho e outros instrumentos visando melhorar o aspecto do município. 
 Auxilia  na  preparação  de  rua  para  a  execução  de  serviços  de  pavimentação,  compactando  o  solo,
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias.
 Sinalizar a pista a ser asfaltada.
 Preparar  a  pista  para  receber  a  massa  asfáltica,  providenciando  a  limpeza,  lavagem e  varrição  da
mesma.
 Aplicar a massa asfáltica e fazer correções na pista. 
 Realizar serviços de pintura de ligação com RR-Cefo CM-30;
 Auxiliar em atividades relacionadas a transporte de matéria-prima, limpezas gerais e manutenção de
máquinas, equipamentos e ferramentas.
 Auxiliar nos serviços de construção e demolição de alvenaria, carpintaria e pintura.
 Auxilia  o  motorista  nas  atividades  de  carregamento,  descarregamento  e  entrega  de  materiais  e
mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos.
 Executar pequenos reparos que não exijam qualificação profissional.
 Utilizar equipamentos de segurança individual.
 Preparar concreto e argamassa segundo as características da obra.
 Assentar diferentes materiais.
 Revestir diferentes superfícies.
 Realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas.
 Instalar moldura de portas, janelas, quadro de luz e outros. 
 Montar tubulações para instalações elétricas. 
 Auxiliar nas inumações e exumações. 
 Auxiliar na manutenção e limpeza do local de trabalho.
 Manter  a  sala  limpa,  higienizada,  equipada  com  materiais  indispensáveis  ao  bom  andamento  dos
serviços.
 Proceder a limpeza dos materiais, usados em cortejos fúnebres.
 Ajudar os motoristas na chegada e saída dos corpos.
 Fazer anotações referentes ao livro de ocorrências.
 Conferir e providenciar os materiais especificados nas ordens de serviço.
 Zelar pela guarda dos materiais utilizados.
 Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas,
abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres.
 Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos do setor, providenciando solicitação de reparos
quando necessário. 
 Manipular elementos químicos, específicos de sua especialidade, organizando e controlando seu uso,
guarda e manutenção. 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental incompleto/alfabetizado.



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR

Descrição  Sintética:  Atuar  em atividades  relativas  à  área  de  serviços  de  limpeza  nas  unidades  escolares:
Executando  serviços  de  conservação  e  manutenção  das  escolas  públicas,  assegurando-lhes  as  condições  de
higiene e segurança para garantindo seu bom funcionamento.

Descrição Detalhada
 Executar  serviços  relativos  a  limpeza  nas  unidades  escolares,  promovendo  a  limpeza  e  conservação,
vigiando o cumprimento do regulamento interno para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem-
estar de seus ocupantes.
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.
 Operar equipamentos e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental incompleto



BIBLIOTECÁRIO

Descrição Sintética: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos
relativos  à  área  de  habilitação  profissional,  que  envolvam  conhecimentos  gerais  e  específicos  da  área  de
biblioteconomia com  ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,  analisar,
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras,  acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir
laudo  s,  em benefício  do  exercício  das  funções  necessárias  ao  adequado  funcionamento  da  Administração
Municipal. 

Descrição Detalhada
 Organizar, dirigir e controlar tarefas técnicas relativas à biblioteca, desenvolvendo sistema de cataloga-
ção, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico;
 Planejar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas,
publicações oficiais ou seria das, bibliografias e referências; 
 Manter fichários organizado, 
 Catalogar índices, para possibilitar o armazenamento, busca e recuperação de informações;
 Elaborar vocabulário controlado,  determinando palavras-chave e analise dos termos mais relevantes
para possibilitar a indexação e controle da terminologia específica;
 Orientar o usuário indicando-lhe as fontes de informações para facilitar as consultas; orientar os servi-
ços de intercâmbio com órgãos, federação, associações, centros de documentação e outras bibliotecas para tornar
possível a troca de informações;
 Orientar e supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de livros e demais documentos para
assegurar a conservação do material bibliográfico; administração e direção de bibliotecas; 
 Organização e direção dos serviços de documentação; a execução dos serviços de classificação e catalo-
gação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliogra-
fia e referência; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem ati-
vidades da área de atuação profissional do bibliotecário; 
 Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área
profissional da biblioteconomia;
 Realizar vistoria, perícia, avaliação, de serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do
âmbito das atribuições profissionais do bibliotecário; 
 Executar as demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos
objetivos da administração pública municipal. 
 Promover ação cultural, atividades de fomento à leitura, eventos culturais e atividades para usuários es-
peciais;
 Divulgar informações através de meios de comunicação formais e informais; organizar bibliotecas itine-
rantes. 
 Utilizar recursos de Informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade as-
sociadas ao ambiente organizacional;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Bibioteconomia, com habilitação em Biologia e registro no
respectivo conselho de classe.



BIÓLOGO

Descrição  Sintética:  Realiza  pesquisa  de  campo  e  em  laboratório,  estudando  origem,  evolução,  funções,  estrutura,
distribuição,  habitat, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer todas as características,
comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;

Descrição Detalhada
 Coleciona diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando os, para permitir o estudo da evolução
e das doenças das espécies; realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas
como dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia, para analisar a sua aplicabilidade;
 Analisa vários dados importantes dos seres vivos, estudando o comportamento, a distribuição das populações, a estrutura
das comunidades, a organização dos ecossistemas e outros aspectos referentes às diferentes formas de vida, para conhecer
todas suas características;
 Realiza estudos de impactos ambientais; 
 Elabora relatórios de impactos ambientais; 
 Realiza estudos visando a ambientação de projetos para o desenvolvimento da piscicultura; 
 Prepara  informes  sobre  suas  descobertas  e  conclusões  anotando,  analisando e  avaliando  as  informações  obtidas  e
empregando técnicas estatísticas, para possibilitar sua utilização em saúde, agricultura, pecuária, meio ambiente e outros
campos, ou para subsidiar futuras pesquisas; 
 Orienta e presta assistência técnica sobre práticas de manejo e cargos de níveis tecnológicos compatíveis e adequados
para a obtenção do crescimento da produção de carne de peixe; 
 Orienta  e  fiscaliza  os  trabalhos  de  tratamento  e  desenvolvimento  de  peixes  em  cativeiro,  instruindo  quanto  à
alimentação, condições ambientais e composição da água, para garantir sua sobrevivência e reprodução; 
 Efetua e controla a coleta de novas espécies de peixes e de amostras de materiais, plantas e microorganismo em tanques
próprios ou em rios, lagos, lagoas, represas ou mar usando bancos, redes, tubos de ensaio e outros equipamentos para facilitar
experiências e análises químico-biológicas, tratamento de água, alimentação e pesquisa sobre a fauna submarina em geral; 
 Realiza fiscalizações nos campos de preservação do meio ambiente, averiguando o uso racional de recursos naturais, a
fim de garantir uma boa qualidade ambiental aos munícipes; 
 Executa atividades de supervisão, coordenação, e execução na elaboração de estudos, projetos ou pesquisas científicas,
básica e aplicada, nos vários setores da Biologia, ou a ela ligados, bem como os que se relacionam à preservação, saneamento
e melhoramento do meio ambiente;
 Orienta, dirige e assessora as atividades que racionalizam o uso de recursos renováveis do meio ambiente; 
 Desenvolve atividades de educação ambiental; 
 Realiza estudos de impacto ambiental (EIA); 
 Elabora relatórios de impacto ambiental (RIMA); 
 Realiza perícias e elabora laudos técnicos e pareceres; 
 Executa atividades voltadas à vigilância epidemiológica, sanitária e controle de vetores; 
 Planeja, coordena, controla, avalia e executa atividades específicas de Biologia; 
 Supervisiona e orienta o preparo de materiais,  preparo de reagentes,  coleta,  manipulação e armazenagem de soros,
separação de células mononucleares linfocitárias, controle e qualidade dos reagentes e exames; 
 Executa as técnicas hematológicas; 
 Orienta e/ou executa na resolução de discrepância nas provas de compatibilidade, tipagem de doadores e receptores; 
 Participa de programas de treinamentos; 
 Executa outras atividades afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Biológicas ou em Ciências, com habilitação em Biologia e
registro no respectivo conselho de classe.



BIOQUÍMICO (A)

Descrição Sintética: Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos
e outros preparos; analisa substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais,
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 

Descrição Detalhada
 Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.
 Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os 
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.
 Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, 
para complementar o diagnóstico de doenças.
 Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
 Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo 
visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 
legislação vigente.
 Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 
das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Farmácia e Bioquímica com inscrição no Conselho Regional de Farmácia
- CRF



BIOQUÍMICO (A) CITOLOGISTA

Descrição  Sintética:  Executa  tarefas  diversas  relacionadas  com  a  análise  de  material  citológico,  analisa
substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas
estabelecidas. 

Descrição Detalhada
 Realiza coleta de material cérvico vaginal e leitura da respectiva lâmina;
 Realiza leitura de citologia de raspados e aspirados de lesões e cavidades corpóreas, através da 
metodologia de Papanicolau;
 Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.
 Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os 
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.
 Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, 
para complementar o diagnóstico de doenças.
 Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
 Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo 
visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 
legislação vigente.
 Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 
das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Farmácia Bioquímica com especialização em Citologia e inscrição no
Conselho Regional de Farmácia - CRF



BORRACHEIRO

Descrição Sintética: Atuar em atividades relativas à área de montagem e desmontagem, reparo, vulcanização e
recauchutagem de pneus e câmaras de ar.

Descrição Detalhada
 Montar e desmontar pneus de veículos. 
 Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usado em veículos.
 Vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras de ar.
 Encher e calibrar pneus.
 Substitui válvulas.
 Aplica manchões.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Montar os pneus recuperados, introduzindo câmaras e instalando as rodas nos veículos. 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental incompleto/alfabetizado.



CARPINTEIRO

Descrição Sintética: Executa trabalhos gerais de carpintaria em obras de construção civil, construção de pontes
e consertos em geral, utilizando ferramentas e equipamentos, para atender à demanda de serviços, atuando em
atividades de construção, montagem, desmontagem, reparo, manutenção de móveis e peças de madeira.

Descrição Detalhada
 Examina as  características  do  trabalho  a  ser  executado,  interpretando plantas,  esboços,  modelo  ou
especificações, para estabelecer a sequência das operações a serem efetuadas.
 Seleciona  a  madeira  e  demais  objetos  necessários,  montando  os  elementos  da  peça,  serrando
aplainando, alisando e furando, utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, para a montagem da obra.
 Instala esquadrias e outras peças de madeira como janelas, portas, escadas e similares, encaixando-as e
fixando-as nos locais apropriados e previamente preparados, para possibilitar a ventilação e iluminação natural
das edificações.
 Repara peças e móveis de madeira substituindo total ou parcialmente peças desgastadas ou deterioradas
ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura. 
 Conserva e zela pelo material usado, afiando as ferramentas de corte, utilizando lima, rebolo assentador
ou pedra de afiar, para manter o gume em condições de uso, 
 Verifica as características das obras civis, examinando a planta e suas especificações, para selecionar o
material e método adequados à realização do trabalho.
 Auxilia em atividades relacionadas a reformas e construções segundo orientação.
 Monta andaimes, caixarias e tapumes de madeira.
 Executa serviços diversos de carpintaria em geral, segundo orientações; 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Examina desenhos,  esboços e especificações técnicas  para determinação de materiais utilizados nas
confecções ou reparo de móveis e outros utensílios de madeira.
 Executa a marcação de pontos sobre a madeira a ser trabalhada. Para orientar os cortes e entalhes.
 Trabalha a madeira riscada, cortando torneando ou fazendo entalhes para obter a forma desejada.
 Arma as partes de madeira trabalhada, para construir móveis  e outros utensílios.
 Coloca acessórios nos móveis e peças de madeira, nos locais indicados.
 Efetua acabamento nos móveis e peças de madeira, para atender as exigências estéticas do trabalho.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão
sob sua responsabilidade. 

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado.



CONTADOR (A)

Descrição Sintética:  Atuar em atividades de coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da
prefeitura: supervisionando, planejando, elaborando, coordenando, acompanhando, assessorando, pesquisando e
executando programas, relativos à área de contabilidade.

Descrição Detalhada
 Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando, orientando
e participando da execução, de acordo com as exigências legais e administrativas.
 Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as
exigências legais.
 Proceder à análise de contas.
 Escritura analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos
contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário.
 Promove  a  prestação,  acertos  e  conciliação  de  contas  em  geral,  conferindo  saldos,  localizando  e
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis.
 Examina  empenhos  de  defesa,  verificando  a  classificação  e  a  existência  de  recursos  nas  dotações
orçamentárias, para pagamento dos compromissos assumidos.
 Elaborar e analisar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. 
 Assessorar  sobre  problemas  contábeis  especializados  da  instituição,  dando pareceres  sobre  práticas
contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores.
 Elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos econômicos financeiros. 
 Elabora  demonstrativos  contábeis  mensais,  trimestrais,  semestrais  e  anuais,  relativos  à  execução
orçamentária e financeira, em consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados
da situação patrimonial, econômica e financeira.
 Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira
da instituição.
 Elaborar a prestação de contas junto ao tribunal de contas. 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Solicitar certidões negativas de débitos à órgãos federais e estaduais.
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Contabilidade, com registro no Conselho Regional de Contabilidade –
CRC.



DENTISTA

Descrição Sintética: Atuar em atividades relativas à área de assistência à odontologia: diagnosticando e tratando
afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos,  para promover e
recuperar a saúde bucal. 
Descrição Detalhada
 Executar  rotinas  iniciais,  intermediarias,  finais  e  complementares,  conforme rotina  odontológica da
gerência de odontologia na Secretaria Municipal de Saúde.
 Executa  serviços  de  extrações,  utilizando  boticões,  alavancas  e  outros  instrumentos,  para  prevenir
infecções mais graves.
 Restaura  cáries  dentária,  empregando instrumentos,  aparelhos e  substâncias  especiais  para  evitar  o
agravamento do processo e estabelecer a forma e a função do dente.
 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e
infecção.
 Orienta  a  comunidade  quanto  à  prevenção  das  doenças  da  boca  e  seus  cuidados,  coordenando  a
Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, par promover e orientar o atendimento a população em geral.
 Zela  pelos  instrumentos  utilizados no consultório,  limpando-os e  esterilizando-os,  para  assegurar  a
higiene e utilização.
 Auxiliar em tomadas radiológicas, suas respectivas revelações e montagens.
 Elaborar, controlar pedidos, estoques de materiais permanentes e de consumo odontológico.
 Selecionar e preparar moldeiras confeccionando modelos em gesso e orientar os pacientes sobre higiene
bucal.
 Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental, por determinação do Dentista ou Técnico de
Higiene Dental. 
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter  organização,  controle,  limpeza,  lubrificação,  esterilização  de  instrumentais,  equipamentos,
materiais e local de trabalho que estão sob sua responsabilidade, conforme rotina odontológica da unidade de
saúde.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Odontologia, inscrição no Conselho Regional de Odontologia – CRO.



DESENHISTA CADISTA

Descrição Sintética: Profissional que auxilia arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de
projetos de construção civil e arquitetura, atua no setor técnico, realizando projetos com uso de Auto CAD 02D e
03D.

Descrição Detalhada
 Presta auxílio aos técnicos e elaboração de desenhos de arquitetura e engenharia civil;
 Elaborar desenhos em ferramenta CAD 2D e 3D; 
 Elaborar desenhos arquitetônico, Elétrico, Hidráulico, Sanitário e Estrutural a partir de croquis fornecidos

pelos técnicos e sobre a supervisão dos mesmos;
 Auxiliar os técnicos em medições e levantamentos em campo; 
 Fazer cálculos específicos para confecção de mapas e planilhas;
 Levantamento de material a partir do projeto; 
 Ter conhecimento de plotagens; 
 Ter conhecimento de escalas e seus usos;
 Desenvolver outras ações relacionadas com a área de sua competência;
 Executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem iniciativa própria;
 Submete os esboços elaborados à apreciação superior;
 Modifica, redesenha e atualiza os desenhos existentes, de acordo com as necessidades.
 Procede levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações, para posterior execução dos dese-

nhos;
 Executa outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades;
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Manter organização, controle, limpeza, lubrificação, esterilização de instrumentais, equipamentos, materi-

ais e local de trabalho que estão sob sua responsabilidade, conforme rotina odontológica da unidade de saú-
de.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio com conhecimento em AUTOCAD 2D E 3D.



ELETRICISTA

Descrição Sintética:  Instala e faz a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos
em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para
assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico, atuando em atividades relativas à área de recuperação e
manutenção de instalações elétricas. 

Descrição Detalhada
 Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis
ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação
elétrica.
 Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais
isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação.
 Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores,
alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender
às necessidades de consumo de energia.
 Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas e desfiles e outras solenidades programadas
pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados.
 Executa  a  manutenção  corretiva  de  máquinas  e  equipamentos  elétricos,  reparando  peças  e  partes
danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento.
 Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e
reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Auxilia na execução de serviços de manutenção elétrica corretiva em instalações e equipamentos em geral.
 Auxilia na instalação e ou recuperação de linhas de transmissão e componentes.
 Repara defeitos em instalações, substituindo peças e fazendo ajustes, conforme especificações e orientações.
 Auxilia em atividades operacionais sempre que necessário. 
 Estuda o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas, especificações e outros, para definir o
roteiro das tarefas e a escolha do material necessário. 
 Executa serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em geral.
 Executa instalações e manutenção de redes e aparelhos telefônicos.
 Executa instalações de fibras óticas. 
 Realiza exames técnicos e testes elétricos.
 Utiliza instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para efetuar reparos e instalações.
 Monta painéis de comando, cabines primárias, caixas ou baterias de segurança.
 Instala e ou recupera linhas de transmissão e componentes, calculando a distribuição de força, resistência,
etc.
 Avalia condições de segurança no trabalho e de terceiros.
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob
sua responsabilidade.
Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo.



ELETRICISTA MECÂNICO

Descrição  Sintética:  Executa  serviços  de  instalação  e  reparos  na  parte  elétrica  dos  veículos  e  máquinas
rodoviárias, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, assegurando o seu bom funcionamento, atuando em
atividades relativas à área de montagem, manutenção e reparo de instalações e motores elétricos em veículos.

Descrição Detalhada
 Executa  serviços  diversos  de  eletricidade,  consertos,  reparos  e  manutenção  em  veículos  e  máquinas
rodoviárias em geral, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição e outros, para
mantê-los em bom funcionamento.
 Recupera motores de partida em geral, buzinas, interruptores,  alternadores, relês, reguladores de tensão,
instrumentos de painel e acumuladores, para possibilitar o funcionamento adequado.
 Executa a instalação de equipamentos de sonorização e alarme, efetuando as ligações necessárias, para testar
o seu funcionamento, possibilitando a utilização.
 Verifica a carga elétrica das baterias dos veículos, utilizando-se de aparelhos específicos, procedendo a sua
recuperação ou substituição, para assegurar a manutenção dos mesmos.
 Realiza exames técnicos e testes elétricos.
 Utiliza instrumentos de medição, desenhos e esquemas para efetuar reparos e instalações.
 Monta e ou recupera motores, painéis, peças e instalações, calculando a distribuição de força, resistência,
etc.
 Orienta, treina e informa outros profissionais e usuários. 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Operar equipamentos e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob
sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo.



ENFERMEIRA (O)

Descrição Sintética:  Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para
possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva.

Descrição Detalhada
 Coordena as equipes de trabalho no setor onde atua.
 Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão
arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos,
para proporcionar o bem estar físico, mental e social aos pacientes.
 Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico.
 Supervisiona  a  equipe  de  enfermagem,  treinando,  coordenando  e  orientando  sobre  o  uso  de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar
o tratamento ao paciente.
 Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu
funcionamento  e  providenciando  sua  substituição  ou  conserto,  para  assegurar  o  desempenho adequado  dos
trabalhos de enfermagem.
 Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos.
 Promove  a  integração  da  equipe  com unidade  de  serviços,  organizando  reuniões  para  resolver  os
problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com funcionários e avaliando os trabalhos e as
diretrizes.
 Desenvolve o programa de saúde da mulher,  orientações sobre planejamento familiar,  às gestantes,
sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc.
 Efetua  trabalho  com  crianças  para  prevenção  da  desnutrição,  desenvolvendo  programa  de
suplementação alimentar.
 Executa programas de prevenção de doenças em adultos,  identificação e controle de doenças como
diabetes e hipertensão.
 Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção
de drogas etc.
 Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano.
 Participa de reunião de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos
serviços prestados.
 Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente,  anotando  em  prontuários,  fichas  de  ambulatórios,  relatório  de  enfermagem  da  unidade,  para
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde.
 Faz estudos e precisão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e
atribuições  diárias,  especificando  e  controlando  materiais  permanentes  e  de  consumo  para  assegurar  o
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.
 Participa e coordena as campanhas de vacinas dentre outras.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atua  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, equipamentos e local de trabalho, que estão
sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Enfermagem, com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem -
COREN.



ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO

Descrição  Sintética:  Atuar  em  atividades  de  planejamento,  elaboração,  coordenação,  acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de agronomia: executando tarefas de caráter
técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores
nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate à parasitas e a
outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção agrícola.

Descrição Detalhada
 Organiza  o  trabalho  em  propriedades  agrícolas,  promovendo  a  aplicação  de  técnicas  novas  ou
aperfeiçoadas de tratamento e cultivo de terras, para alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo.
 Efetua a coleta e análise de amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros, para determinar
a composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado.
 Estuda os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises
de laboratório e experiências, para indicar os meios mais adequados de combate às pragas.
 Orienta a produção de pastagens ou forragens, utilizando técnicas agrícolas, para assegurar a qualidade
e quantidade da produção.
 Registra  resultados  e  outras  ocorrências,  elaborando  relatórios,  para  submeter  a  exame  e  decisão
superior.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Orientar quanto aos métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos,
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes,  o crescimento de
plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas. 
 Orientar  agricultores  e  outros  trabalhadores  agrícolas  sobre  sistemas  e  técnicas  de  exploração  agrícola,
fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades e empregos e outros dados
pertinentes  para  aumentar  a  produção  e  conseguir  variedades  novas  ou  melhoradas,  de  maior  rendimento,
qualidade e valor nutritivo. 
 Atuar em projetos de ensino, pesquisa e extensão.
 Elaborar  laudos,  pareceres,  vistorias  e  avaliações técnicas  no âmbito das  obrigações e  necessidades do
município.
 Produção e condução de trabalho técnico especializado das atividades desenvolvidas pela secretaria.
 Estudo, planejamento, supervisão e coordenação de trabalhos ligados à preservação de recursos naturais.
 Promover, estimular e executar atividades relativas aos programas da secretaria.
 Assessorar e prestar assistência técnica aos produtores rurais.
 Participar, orientar e acompanhar a discussão sobre as políticas desenvolvidas, no setor agropecuário e de
abastecimento alimentar, visando estabelecer prioridades e metas a serem atingidas.
 Determinar o cumprimento das posturas municipais sob sua responsabilidade;
 Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
 Executar outras atividades correlatas. 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo. 
 Escolaridade: Curso Superior em Agronomia, e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia- CREA.



ENGENHEIRO (A) CIVIL

Descrição  Sintética:  Atuar  em  atividades  de  planejamento,  elaboração,  coordenação,  acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de engenharia civil: elaborando, executando
e dirigindo projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e
demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo de obras e assegurar
os padrões técnicos.

Descrição Detalhada
 Elaborar projetos de engenharia relativos a estrutura de edificações, tráfegos, vias urbanas e obras de
pavimentação,  sistemas  de  água  e  esgoto,  aproveitamento  de  recursos  naturais,  serviços  de  equipamentos
urbanos, rurais e regionais, entre outros;
 Estudar características, especificações e preparar plantas, orçamentos de custos, técnicas de execução e
outros  dados,  para possibilitar  e  orientar  a  construção,  manutenção  e  reparo  das  obras,  dentro  dos padrões
técnicos exigidos.
 Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos.
 Participar de planos gerais e específicos, que visem o posicionamento institucional frente a comunidade,
no que tange a sua especialidade e formação. 
 Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias,
observando  o  cumprimento  das  especificações  técnicas  exigidas,  para  assegurar  os  padrões  de  qualidade  e
segurança.
 Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando
as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção.
 Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando
tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utilizados
na construção.
 Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas
em relação aos projetos aprovados.
 Planejar,  orientar  e  fiscalizar  os  trabalhos  de  reformas  e  reparos  de  edifícios  e  outras  obras
arquitetônicas.
 Planejar, coordenar e executar serviços de fiscalização territorial.
 Verificar a adequação das áreas quanto a seu licenciamento.
 Informar processos de licenciamento e certidões quanto à alterações.
 Aplicar penalidades administrativas;
 Vistoriar obras para concessão de licenças de funcionamento, habite-se, levantamentos de regularidades,
desmembramentos e aprovações de projetos.
 Prestar informações em processos da área.
 Verificar  atividades,  horários  de  funcionamento,  localização  e  outras  especificações  de  atividades
comerciais e industriais segundo normalização e especificações técnicas em vigor.
 Orientar os contribuintes quanto à Legislação, Códigos, Postura e Saneamento.
 Emitir relatórios e elaborar pesquisas sobre suas atividades e informar imediatamente a chefia sobre
irregularidades ocorridas e ou observadas.
 Coibir  o  lançamento  de  resíduos  em espaço  aberto,  ou  em afluentes,  que  possam comprometer  a
qualidade do ar, água, ou solo;
 Intimar, comunicar, embargar e autuar ações que contrariem a legislação municipal, no que diz respeito
às questões ambientais; 
 Determinar o cumprimento das posturas municipais sob sua responsabilidade;
 Licenciamento e auditoria ambiental; 
 Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
 Atender às normas de medicina, higiene e segurança do trabalho; 
 Estabelecer, juntamente com os organismos municipais, estaduais e federais, governamentais ou não,
políticas integradas de fiscalização e vigilância para preservação ambiental;
 Executar outras atividades correlatas.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.



 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA.



ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

Descrição  Sintética:  Atua em atividades  técnicas  que  envolvam o  planejamento ambiental  do  território  do
município,  estudos  de  impacto  ambiental,  monitoramento  e  avaliação  da  qualidade  dos  recursos  naturais,
controle  de  atividades  poluidoras,  desenvolvimento  de  sistemas  de  gerenciamento  de  riscos  de  atividades
produtivas e de áreas urbanas, identifica as disponibilidades e avaliam os impactos do uso dos recursos naturais e
das  fontes  energéticas  e de projetos  de desenvolvimento,  atua em consultoria  técnica,  perícia  e  controle de
qualidade,  coordenar  estudos  de  viabilidade,  projetos,  execução  de  obras  e  serviços  que  necessitam  de
licenciamento ambiental.

Descrição Detalhada
 Assessora  ou  executa  atividades  de  preservação  da  qualidade  da  água,  do  ar  e  do  solo  a  partir  do

diagnóstico, manejo, controle e recuperação de ambientes urbanos e rurais.
 Investiga, avalia, adapta e implanta sistemas de produção ambientalmente viáveis;
 Atua na recuperação de áreas degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades

causadores de impactos ambientais;
 É responsável pelo preparo de empresas e organizações para receber licenças ambientais de funcionamento
 Elabora propostas para o tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais
 Participa do planejamento, execução e avaliação de programas educativos, através de reuniões em grupo,

para motivar o desenvolvimento de atividades para a preservação do meio ambiente.
 Consulta outros profissionais e especialistas para discutir sobre o arranjo geral das estruturas ou da região e

a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico funcional do conjunto;
 Efetuar vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação

prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Ambiental e inscrição no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura a Agronomia – CREA.



ENGENHEIRO FLORESTAL 

Descrição Sintética: Realiza vistorias, perícias, avaliações, laudos, pareceres e projetos técnicos; analisa estudos
de impacto ambiental e realizar avaliações de impacto ambiental com análise dos meios físico e biótico, do solo,
da fauna e da flora, bem como análise de risco, aspectos sociais e demais requisitos do licenciamento ambiental,
para instalações e ampliações de obras ou atividades que possam degradar efetiva ou potencialmente o ambiente,
conforme  a  legislação  vigente  e  de  acordo  com as  definições  do  conselho  profissional  e  das  normas  que
regulamentam a profissão.

Descrição Detalhada:
 elabora projetos de recuperação do meio ambiente e áreas degradadas;
 realiza análises de silvimetria  e  inventário florestal;  melhoramento florestal  e  recuperação ambiental  de
florestas e demais formas de vegetação; 
 aprecia e elabora procedimentos para utilização sustentável do solo e de formações florestais;
 promove o ordenamento e manejo florestal sustentável;
 participa das atividades de inventário do uso de recursos naturais renováveis e ambientais identificando
necessidades e levantando informações técnicas;
 participa  da  elaboração  de  planos  diretores  que  norteiem a  política  municipal  de  meio  ambiente  e  de
regulamentação de concessões de licenças ambientais;
 participa da criação e manutenção de sistema de informações ambientais para o planejamento com base de
dados  e  de  informações  cartográficas  a  partir  do  sensoriamento  remoto,  geoprocessamento  e  tecnologia  da
informação; 
 participa da manutenção, atualização e alimentação de banco de dados com informações sobre aptidão dos
solos,  vegetação,  clima,  uso do solo urbano e rural,  ocupação das terras,  bacias hidrográficas,  fotos aéreas,
imagens de satélite, mapas e dados estatísticos de diversas fontes que subsidiem o planejamento físico-territorial,
econômico-social e ambiental da região;
 participa da fiscalização de obras em execução verificando, juntamente com os fiscais da área a procedência,
transporte e comercialização de produtos e atividades de extrativismo;
 participa  do  embargo  de  atividades  agrossilvipecuárias  e  de  estabelecimentos  infratores  bem como  da
apreensão de produtos;
 inspeciona guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, extração mineral e qualquer outro produto
extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio florestal, para verificar a
origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; 
 emite parecer em processos de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou
potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; 
 realiza auditorias ambientais;
 exerce ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental  contidas em leis ou em
regulamentos específicos; 
 intima,  comunica,  embarga  e  autua  ações  que  contrariem a  legislação  no  que  diz  respeito  às  questões
ambientais; - fiscalizar atos de agressão à fauna e à flora da região; 
 fiscaliza a  invasão e abertura de vias ou retirada de cobertura vegetal  e  materiais do solo em áreas de
preservação ou proteção de mananciais; 
 fiscaliza atividades extrativas minerais de forma a preservar o solo e mananciais; 
 fiscaliza, orienta e adota medidas cabíveis, com relação à coleta, transporte e disposição final dos resíduos
sólidos no Município; 
 orienta os munícipes quanto ao cumprimento da regulamentação do meio ambiente nos âmbitos federal,
estadual e municipal; 
 articula-se com outras áreas de trabalho do Município bem como com as forças de policiamento, sempre que
necessário, objetivando a fiscalização de implantação de loteamentos e do cumprimento da legislação no que for
área de sua responsabilidade; 
 instaura processos administrativos por infração verificada pessoalmente; 
 participa de sindicâncias especiais para instauração de processos administrativos ou apuração de denúncias e
reclamações; 



 participa  do  planejamento,  execução  e  avaliação  de  programas  educativos  destinados  a  grupos  da
comunidade,  através  da  identificação  de  situações  e  problemas  florestais  do  Município,  objetivando  a
capacitação da população para a participação ativa na defesa do meio ambiente; 
 propo programas de educação ambiental a serem desenvolvidos junto às escolas da rede pública e particular
do Município; 
 participa da realização de estudos de impactos ambientais (EIA);
 participa da elaboração de relatórios de impactos ambientais (RIMA);
 estuda  os  índices  de  crescimento  das  árvores  e  o  seu  cultivo  em diferentes  condições,  examinando  e
classificando espécies diversas, composições de solos, temperaturas e umidade relativa do ar em determinadas
zonas para estabelecer o grau de correlação existente entre o comportamento das árvores e o seu meio ambiente; 
 organiza e controla o reflorestamento e a conservação de zonas de bosques e a exploração de viveiros de
plantas, favorecendo seu crescimento por meio de poda, desbaste e extirpação de árvores doentes e por outros
métodos, para preservar e desenvolver as zonas verdes do Município;
 planeja  o  plantio  e  o  corte  das  árvores,  observando  a  época  própria  e  determinando  as  técnicas  mais
apropriadas, para obter produção máxima e contínua; 
 analisa os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que contribuem para a
redução da cobertura florestal,  fazendo observações e realizando experiências, para identificar e desenvolver
medidas de combate aos mesmos; 
 examina os efeitos da poda, baseando-se no rendimento observado, para determinar métodos e épocas mais
favoráveis à execução da mesma; 
 efetua estudos sobre produção e seleção de sementes, realizando experiências e testes de laboratório ou de
outro tipo, para melhorar a germinação das mesmas; 
 realiza o levantamento de espécies vegetais a serem utilizadas em praças, parques, jardins e vias públicas; 
 orienta e treina os servidores que o auxiliam na execução das atribuições típicas do cargo; 
 atende às normas de higiene e segurança do trabalho; 
 realiza outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional;
 executa outras atividades afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade:  Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e registro no respectivo conselho de

classe. 



ENGENHEIRO (A) SANITÁRISTA

Descrição  Sintética:  Atuar  em  atividades  de  planejamento,  elaboração,  coordenação,  acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de saneamento: elaborando, executando e
avaliando, programas e Subprogramas de Saúde Pública, estudando a situação e as necessidades sanitárias da
região,  de  acordo  com  os  objetivos  da  Administração  Pública,  para  assegurar  a  promoção,  proteção  e
recuperação da sanidade física e mental da comunidade.

Descrição Detalhada
 Estabelece  os  planos  de  atendimento  às  necessidades  básicas  de  saúde  da  coletividade,  elaborando
programas de ações médico-sanitárias, como controlar ou abaixar os níveis de endemias,  evitar epidemias e
elevar os níveis de saúde, para assegurar a proteção da sanidade física e mental da comunidade.
 Elabora  normas  e  programas de controle da produção,  manipulação e conservação dos alimentos,  para
assegurar a qualidade e seu valor proteico.
 Assessora ou executa atividades de controle de poluição da água, do solo e do ar e do destino adequado lixo
e dejetos, assegurando a qualidade do ar e o bem-estar da comunidade.
 Estimula medidas de notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle, seguindo as
determinações  da  Organização  Mundial  de  Saúde,  para  possibilitar  a  identificação  e  controle  de  processos
mórbidos. 
 Participa do planejamento, execução e avaliação de programas educativos, através de reuniões em grupo,
para motivar o desenvolvimento de atividades e hábitos sadios.
 Participa dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, para manter ou elevar o padrão de
atendimento na área de saúde.
 Executar e dirigir projetos relativos às obras de saneamento.
 Elaborar projetos de construção de redes de esgoto, estação de tratamento de água, aterro sanitário, entre
outros, aplicando princípios de engenharia.
 Estudar características e preparar programas e métodos de trabalho especificando os recursos necessários
para permitir a manutenção e ampliação do sistema de saneamento.
 Preparar  previsões  detalhadas  das  necessidades  das  obras  de  saneamento,  determinando  e  calculando
materiais, mão-de-obra e os respectivos custos, tempo de duração e outros elementos para estabelecer os recursos
necessários à realização do projeto.
 Consultar outros profissionais e especialistas para discutir sobre o arranjo geral das estruturas ou da região e
a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico funcional do conjunto;
 Prestar  assistência  técnica  às  obras  de  saneamento,  mantendo  contato  contínuo  com  os  profissionais
responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a
observância às normas e especificações.
 Planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reformas e reparos.
 Efetuar vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade:  Curso  Superior  de  Engenharia  Sanitária  e  com  inscrição  no  Conselho  Regional  de

Engenharia, Arquitetura a Agronomia – CREA.



ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA

Descrição Sintética: O profissional que projeta, planeja e especifica sistemas e equipamentos elétricos, além de
coordenar empreendimentos, executa serviços e estuda processos elétricos e eletrónicos.

Descrição Detalhada
 Elabora e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações, 
 Prepara plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases de
construção,  instalação,  funcionamento,  manutenção  e  reparação  de  instalações,  aparelhos  e  equipamentos
elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; 
 Estuda a viabilidade técnica, elabora, fiscaliza e coordena a execução de projetos elétricos das construções,
ampliações e reformas em geral; 
 Fiscaliza o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição
na área de energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas;
 Inspeciona  a  execução  dos  serviços  técnicos  e  das  obras  da  instituição,  apresentando relatório sobre  a
situação dos mesmos; 
 Executa vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins dasedificações do Município; 
 Elabora orçamento para execução de construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; 
 Estuda, dimensiona e detalha a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em
geral;
 Emite pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação;
 Acompanha  /  fiscaliza  os  serviços  de  instalações  elétricas  prediais  de  alta  e  baixa  tensão;  instalações
elétricas estabilizadas; rede estruturada (voz e dados); sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de
segurança (CFTV e Alarme);
 Acompanha/Fiscaliza,  os  serviços  de  montagem  e  instalação  de  equipamentos:  Swicht,  no  breaks,
estabilizadores, bombas hidráulicas, centrais de climatização, elevadores, grupos geradores, centrais telefônicas e
correlatos, à parte elétrica; 
 Fiscaliza a entrega de equipamentos: Swicht, no breaks, estabilizadores,  bombas hidráulicas, centrais de
climatização, elevadores, grupos geradores, centrais telefônicas e correlatos;
 Fiscaliza a entrega de materiais elétricos, de rede estruturada (voze dados), para sistema de proteção contra
descarga elétrica e de segurança (CFTV/Alarme);
 Zela pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; 
 Zela  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Prima pela qualidade dos serviços executados;
 Guarda  sigilo  das  atividades  inerentes  as  atribuições  do  cargo,  levando  ao  conhecimento  do  superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público que possa interferir no regular andamento do
serviço público; 
 Apresenta relatórios das atividades para análise;
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Elétrica e com inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura a Agronomia – CREA.



FARMACÊUTICO (A)

Descrição  Sintética:  Atua  em  atividades  de  planejamento,  elaboração,  coordenação,  acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de farmácia, executando
tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos;  analisa
substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas
estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 

Descrição Detalhada
 Organiza  o  processo  produtivo,  distribuindo tarefas  à  equipe  auxiliar,  orientando a  correta  utilização  e
manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com normas de higiene e segurança para
garantir a qualidade do serviço;

 Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.
 Controla  entorpecentes  e  produtos  equiparados,  anotando  sua  venda  em  mapas,  livros,  segundo  os
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.
 Fiscaliza  farmácias,  drogarias  e  indústrias  químico-farmacêuticas,  quanto  ao  aspecto  sanitário,  fazendo
visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente.
 Assessorar  autoridades superiores,  preparando  informes  e  documentos  sobre  legislação  e  assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
 Participa da previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na aquisição
dos mesmos;
 Presta assessoria na elaboração de projetos de construção e montagem na sua área de atuação;
 Participa  de  equipes  multidisciplinares  no  planejamento,  elaboração  e  controle  de  programas  de  saúde
pública; 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Executa, propõe outras atividades que contribuam para a eficiência de seu trabalho.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Farmácia com inscrição no Conselho Regional de Farmácia – CRF.



FISCAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Sintética: Planejar, elaborar, analisar e executar atividades relativas ao meio ambiente: fiscalizando
imóveis,  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  verificando  o  cumprimento  da  legislação  pertinente,  para
assegurar o bem-estar da comunidade.

Descrição Detalhada
 Analisar  processos,  emitindo  pronunciamento  e  pareceres  relacionados  com  sua  área  de  atuação,  que

requeiram estudos e pesquisas para melhor fundamentação;
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, bem como propriedades rurais e outros quanto ao meio

ambiente, vistoriando suas dependências, fazendo cumprir as exigências da Legislação ambiental vigente.
 Autua e notifica os infratores  e  informa-os sobre a  legislação vigente,  com o objetivo de regularizar  a

situação e garantir o cumprimento da lei.
 Desenvolver cálculos, pesquisas, estudos e propostas para a criação e alteração de programas, projetos e

atividades que atendam as necessidades apontadas no serviço que lhe seja afeto, ou a demanda solicitada
pelo seu responsável direto;

 Fundamentar  o  acompanhamento,  à  avaliação  e/ou  controle  das  atividades  de  sua  área  de  atuação,
proporcionando informações que indiquem os objetivos, metas e resultados;

 Participar em interação com outros profissionais de análises de situações e problemas apresentados por sua
área, procurando identificar soluções racionais e econômicas para o Município;

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades;
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



FISCAL DE OBRAS

Descrição Sintética:  Atuar em atividades técnico-administrativas relativas à área de fiscalização de posturas e
urbanismo: fiscalizando as obras de construção civil,  observando e fazendo cumprir normas e regulamentos
estabelecidos em legislação específica, para garantira a segurança da comunidade.

Descrição Detalhada
 Fiscalizar  pedidos  de  inscrições  em  cadastro  de  contribuintes  municipais  e  licenças  de  localização  e

funcionamento de acordo com a legislação e especificações técnicas;
 Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença, para

possibilitar e assegurar o uso dos mesmos.
 Fiscaliza  e  verifica  reformas  de  estabelecimentos  residenciais,  comerciais  e  industriais,  observando  se

possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas municipais estabelecidas.
 Vistoria os imóveis de construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição e verificando se

estão de acordo com o projeto, para a expedição do “habite-se”.
 Fiscaliza pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para ou prevenir

possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as condições necessárias de
funcionamento.

 Providencia a notificação aos contribuintes, comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados.
 Mantém-se atualizado sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em

publicações em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente.
 Autua e notifica os  contribuintes  que cometeram infrações e  informando-os sobre a  legislação vigente,

visando à regularização da situação e o cumprimento da lei.
 Sugere  medidas  para  solucionar  possíveis  problemas  administrativos ligados à  fiscalização  de obras  de

construção civil, elaborando relatório de vistorias realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Fiscalizar e manter cadastros de contribuintes e de licenças;
 Fiscalizar utilizações de documentos fiscais e outras obrigações acessórias, conforme legislação vigente;
 Realizar levantamentos de informações junto a órgãos públicos e privados de acordo com as especificações

solicitadas;
 Atender, orientar e informar outros servidores e contribuintes sobre a legislação pertinente e procedimentos

legais;
 Efetuar cálculos específicos, croquis e levantamentos de campo para determinação e enquadramentos, de

áreas e obras, para fins fazendários;
 Comunicar aos departamentos ou setores competentes, mesmo que de outras secretarias, as irregularidades

observadas durante as atividades de fiscalização;
 Realizar  análises  comparativas  de  atividades  de  grupos  de  contribuintes  visando  sua  adequada

caracterização fiscal;
 Prestar informações em processos da área;
 Expedir notificações de apresentação de informações e documentos, autos de infrações;
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades;
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



FISCAL DE SANEAMENTO E SAÚDE PUBLICA

Descrição Sintética
Atuar  em  atividades  técnico-administrativas  relativas  à  área  de  fiscalização  de  saneamento,  em  imóveis,
estabelecimentos  comerciais,  industriais,  diversões  públicas,  ambulantes,  verificando  o  cumprimento  da
legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade.

Descrição Detalhada
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, de diversões e outros quanto à higiene, vistoriando suas

dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas.
 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com o

objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Prestar informações em processos da área;
 Expedir  notificações  de  apresentação  de  informações  e  documentos,  autos  de  infrações  e  realizar

apreensões;
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades;
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



FISCAL DE TRIBUTOS

Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução  de  procedimentos  e  programas,  relativas  à  área  de  fiscalização  de  tributos:  Fiscaliza  tributos
municipais,  inspecionando  estabelecimentos  industriais,  de  prestação  de  serviços  e  demais  entidades,
examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública Municipal e da economia popular.

Descrição Detalhada
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta inscrição

quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento, para
notificar as irregularidades encontradas.

 Autua, notifica e intima os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais,  com base em
vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à prefeitura municipal.

 Elabora  relatórios  de  irregularidades  encontradas,  com  base  nas  vistorias  efetuadas,  informando  seus
superiores para que as providências sejam tomadas.

 Autua e notifica contribuintes que cometeram infrações e informa-os sobre a legislação vigente, visando à
regularização da situação e o cumprimento da lei.

 Mantém-se atualizado sobre política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e divulgações
feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente.

 Executar  serviços  de  auditoria  fiscal  tributária,  objetivando  o  cumprimento  da  legislação  tributária
competente; 

 Executar  outros  procedimentos  ou  atividades  inerentes  à  auditoria  fiscal,  objetivando  verificar  o
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação
específica,  inclusive  os  relativos  à  apreensão  de  mercadorias,  livros,  documentos  e  assemelhados,  e
aplicação de penalidades administrativas;

 Examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, observada a legislação pertinente;
 Constituir  os  correspondentes  créditos  tributários  apurados  em auditoria  fiscal  ou  por  outros  meios  de

apuração definidos na legislação, via lançamento e notificação fiscal;
 Elaborar,  acompanhar  e  executar  cronogramas  de  auditoria  fiscal,  de  lançamentos e  de  arrecadação  de

tributos;
 Efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos;
 Assistir e orientar as unidades de execução no cumprimento da legislação tributária;
 Orientar  o  cidadão  no  tocante  à  aplicação  da  legislação  tributária,  inclusive  por  intermédio  de  atos

normativos e soluções de consultas;
 Estudar e propor alterações na legislação tributária;
 Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da sistemática de auditoria fiscal e de atividades de fiscalização no

âmbito da secretaria municipal de fazenda, e da consciência e conhecimento comunitário no que tange a
tributação;

 Desenvolver estudos, objetivando a análise, o acompanhamento, o controle e a avaliação da evolução da
receita tributária, e participar da execução de programas de arrecadação, abrangendo:

 A elaboração das previsões e metas de receitas tributárias e de riscos fiscais, observando as normas técnicas
e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, inclusive do impacto relacionado a eventual
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
e respectivas medidas de compensação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico, ou de
qualquer outro fator relevante;

 A especificação e execução, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade
e valores inscritos em dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de
cobrança administrativa ou judicial;

 Coordenação e execução de programas de acompanhamento do desempenho das receitas tributárias, sejam
próprias ou por transferência;

 Emitir pareceres em processos administrativo-tributários, interpretando e aplicando a legislação tributária;
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.



 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.

 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.
 Fiscalizar relações de consumo.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



FISCAL VISA

Descrição Sintética
Atuar em atividades relativas à área de assistência técnica à fiscalização sanitária.

Descrição Detalhada
 Estabelecer mecanismos de integração intersetorial entre a vigilância sanitária e áreas afins, visando ao
cumprimento  da  legislação  do  SUS e  de  outras  legislações  atinentes  à  promoção  e  proteção  da  saúde  da
população;
 Promover  articulação  entre  instâncias  competentes  da  saúde,  da  agricultura,  do  trabalho,  do  meio
ambiente,  da ciência e  tecnologia,  e  outras  afins,  com mecanismos institucionais que definam competência,
metas e cronogramas para o desenvolvimento de ações na área de vigilância sanitária, e para a realização de
ações de prevenção de doenças, proteção da saúde do trabalhador, do meio ambiente, e outras voltadas para o
desenvolvimento de tecnologias;
 Fiscalizar a efetiva atuação do responsável técnico nos estabelecimentos onde sua presença necessária
para o cumprimento da legislação pertinente;
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, de diversões e outros quanto à higiene, vistoriando
suas dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas.
 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com
o objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Instaurar, instruir e sugerir penalidades e multas para o julgamento dos processos administrativos na
esfera da vigilância sanitária;
 Garantir que as informações, nos rótulos dos produtos de interesse da saúde, sejam de fácil visualização,
escritas em linguagem acessível e informativa quanto aos riscos associados, alimentos, medicamentos e outros
produtos relacionados à saúde;
 Zelar pela segurança própria e de terceiros durante a execução de suas atividades internas e externas;
 Zelar  pela  conservação,  preservação  e  manutenção  do  patrimônio,  equipamentos  e  materiais  de
consumo do seu local de trabalho;
 Executar outras tarefas correlatas ao cargo colaborando para o constante aprimoramento das ações de
saúde pública.
 Fiscalizar e orientar atividades comerciais em geral, industriais e prestadores de serviços nas áreas de:
saneamento básico, saúde do trabalhador, zoonoses, alimentos e produtos e serviços de saúde.
 Fazer cumprir a legislação em vigor que atribui à vigilância sanitária competência para intervir em
processos que impliquem riscos à saúde, através da legislação sanitária e legislações pertinentes;
 Verificar  licenciamento  de  projeto  de  acordo  com  a  legislação  vigente  e  especificações  técnicas,
notificando e autuando as irregularidades.
 Participar das atividades que visem a saúde comunitária.
 Realizar e supervisionar e coletar amostras de: água, medicamentos, alimentos, sangue e seus derivados,
de acordo com a legislação vigente.
 Fazer observação de animais agressores. 
 Fazer o recolhimento de animais agressores (silvestres e domésticos) quando “morto” e encaminhá-lo
para decapitação junto às instituições conveniadas.
 Investigação de laudos de acidente de trabalho.
 Realizar inspeções em serviços de radiações ionizantes, radioterápicas, medicina nuclear, hospitalares,
laboratórios, bancos de sangue e seus postos avançados de coleta.
 Realizar relatórios e recomendações para irregularidades de pequena complexidades.
 Realizar relatórios, intimações e instaurar processos administrativos para irregularidades de médias e
altas complexidades.
 Realizar interdição total ou parcial de estabelecimento de acordo com a legislação vigente. 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Realizar apreensão de produtos de acordo com a legislação vigente.
 Atender  reclamações  nas  áreas  de saneamento básico,  saúde do trabalhador,  zoonoses,  alimentos  e
produtos e serviços de saúde.



 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



FISIOTERAPEUTA

Descrição Sintética
Atua em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas, relativas à área de fisioterapia: Trata doenças reumáticas, paralisias,
sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e
demais técnicas especiais de reeducação funcional dos órgãos e tecidos afetados.

Descrição Detalhada
 Diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos
órgãos afetados;
 Planeja, executa, acompanha, orienta com exercícios, e avalia o tratamento específico no sentido de reduzir
ao mínimo as consequências da doença;
 Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde em situações que envolvam a sua formação;
 Supervisiona, treina, avalia atividades da equipe auxiliar;
 Controla informações, instrumentos e equipamentos necessários à execução eficiente de sua atividade; 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Executa outras atividades afins, colaborando para o aprimoramento dos serviços da saúde pública;
 Avalia e reavalia 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 esforços, de
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados.
 Planeja  e  executa  tratamentos  de  afecções  reumáticas,  osteoartroses,  sequelas  de  acidentes  vasculares-
cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras,
neurógenas  e  de  nervos  periféricos,  miopatias  e  outros,  utilizando-se  de  meios  físicos  especiais  como
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças.
 Atende  amputados,  preparando  o  coto  e  fazendo  treinamento  comprótese,  para  possibilitar  sua
movimentação ativa e independente.
 Ensina  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 sanguínea.
 Faz 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.
 Supervisiona e avalia 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.
 Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres,
para avaliação da política de saúde.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, equipamentos e local de trabalho, que estão sob
sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional - CREFITO.



FONOAUDIOLOGO (A)

Descrição Sintética
Atua em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução  de  procedimentos  e  programas,  relativas  à  área  de  fonoaudiologia:  Identificando  problemas  ou
deficiências  ligadas  à  comunicação  oral,  empregando técnicas  próprias  de  avaliação  e  fazendo treinamento
fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.

Descrição Detalhada
 Diagnosticar, elaborar programas, atender, e encaminhar pacientes, na área de comunicação oral e escrita;
 Orienta tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas do ensino regular e outras instituições;
 Orienta  a  família  quanto  a  atitudes  e  responsabilidades  no  processo  de  educação  e  ou  reabilitação  do
educando;
 Acompanha o desenvolvimento do educando na escola regular e ou outras modalidades de atendimento em
educação especial;
 Avalia  e  elabora  relatórios  específicos  de  sua  área  de  atuação,  individualmente,  ou  em  equipe  de
profissionais;
 Participa de equipes multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, estudo de casos, atendimentos e
encaminhamentos de educandos; 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Executa outras atividades que contribuam para a eficiência de sua área profissional;
 Avalia as deficiências  do paciente,  realizando exames fonéticos,  de linguagem, audiometria,  gravação e
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico.
 Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões
terapêuticas, visando sua reabilitação.
 Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de
possibilitar-lhe subsídios.
 Controla  e  testa  periodicamente  a  capacidade  auditiva  dos  servidores,  principalmente  daqueles  que
trabalham em locais onde há muito ruído.
 Aplica teste audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determina a localização de lesão auditiva e
suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo.
 Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz.
 Atende e orienta os pais sobre as deficiências e / ou problemas de comunicação detectadas nas crianças,
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e
a reabilitação.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Fonoaudiologia, com registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia -

CRF.



GEÓLOGO

Descrição Sintética
Realizar  levantamentos  geológicos  e  geofísicos  coletando,  analisando  e  interpretando  dados,  gerenciando
amostragens,  caracterizando e medindo parâmetros físicos,  químicos e mecânicos de materiais geológicos;  -
realizar  levantamento  geológico  e  geofísico  através  da  interpretação  de  fotos  aéreas  e  de  imagens  de
sensoramento remoto, caracterizando a geomorfologia, inventariando recursos minerais, hídricos e combustíveis
fósseis

Descrição Detalhada
 atua na área de meio ambiente e geotécnica determinando propriedades de rocha, solo e água, preparando
avaliações e cartas de risco naturais e antrópicos, participando do estabelecimento de zoneamentos ambientais e
geotécnicos,  preparando  plano  de  instrumentação  hidrogeotécnica,  instalando  poços  de  monitoramento  de
aqüíferos; 
 propõem medidas de estabilização de maciços, avaliando passivos e impactos ambientais;
 propõem  medidas  de  prevenção  de  contaminação  de  aqüíferos  e  de  reabilitação  de  áreas  degradadas,
preparando projetos de disposição de resíduos;
 propõem ações mitigadoras de impactos, delimitando áreas de proteção de sítios e monumentos geológicos e
paleontológicos; 
 propõem medidas de conservação e reabilitação dos aspectos geológicos de sustentabilidade;
 estrutura  informações  geológicas  em  bancos  de  dados,  montando  páginas  informativas  e  orientando
programas de geoturismo; 
 realiza estudos geológicos de terrenos, aplicando conhecimentos técnicos, a fim de fornecer subsídios para
projetos referentes à construção de represas, túneis, pontes ou edifícios; 
 elabora  especificações  técnicas  e  esboço  da  área  estudada,  utilizando  fotografias  aéreas  ou  outras
possibilidades, para apresentá-los sob forma de mapas e diagramas geológicos; 
 examina  amostras  de  terra  ou  de  rochas,  procedendo  a  análises  geológicas,  geofísicas  e  outras,  para
identificar as propriedades estruturais de uma região; 
 acompanha  a  construção  de  galerias,  poços  subterrâneos  e  instalações  de  superfície,  determinando  e
orientando os trabalhos, para garantir as condições de segurança necessárias à execução dos serviços; 
 elabora pareceres, informes técnicos e relatórios, sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
 participa das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 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; atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
 realizar  outras  atribuições  compatíveis  com  sua  especialização  profissional,  inclusive  as  editadas  no
respectivo regulamento da profissão;
 Opera equipamentos, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Geologia e registro no respectivo conselho de classe.



GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Descrição Sintética: Fiscaliza o trânsito, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o
bem-estar da comunidade, bem como a segurança para os motoristas e passageiros.

Descrição Detalhada
 Verifica a correta circulação dos veículos automotores,  visando à segurança dos motoristas, pilotos,
passageiros e pedestres.
 Aplica as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular de Polícia de Trânsito.
 Autua e aplica as penalidades e medidas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e
lotação dos veículos, notificando e aplicando as multas nos infratores.
 Fiscaliza o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores, ou pela sua
carga, verificando se estão de acordo com o CTB — Código de Trânsito Brasileiro.
 Autua e notifica os infratores e informa-os sobre a legislação vigente, com o objetivo de regularizar a
situação e garantir o cumprimento da lei.
 Atua nos semáforos para ordenar o trânsito na cidade.
 Cumpre ordens e escala para realizar seu trabalho.
 Recebe instruções diretas de seus superiores para realizar suas atividades.
 Atua uniformizado se apresenta e representar a autoridade pública constituída.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Vigia e protege os bens, serviços e instalações municipais;
 Colabora com os órgãos estaduais para o desenvolvimento e o provimento da Segurança Pública do
Município;
 Participa das atividades de Defesa Civil na ocorrência de calamidades públicas e grandes sinistros;
 Apoia e garante as ações fiscalizadoras e o serviço de responsabilidade do Município;
 Opera equipamentos de comunicação e equipamentos tecnológicos de monitoramento e câmaras de
vídeo;
 Realiza interação com os agentes de proteção ao meio ambiente nos termos artigo 225 da Constituição
Federal;
 Atua  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo, CNH categoria “AB”.



GUARDA DE PATRIMÔNIO

Descrição Sintética 
Presta assistência à unidade de atuação e zela pelo Patrimônio Público.

Descrição Detalhada
 Zela pela conservação e manutenção do patrimônio público em geral;
 Faz ronda nos logradouros públicos tais como: praças, monumentos e prédios;
 Coordena e promove a execução dos serviços de sua competência;
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atua no controle dos portões de entrada e saída, tira dúvidas e presta informações da rotina do órgão mesmo

após o horário de  funcionamento através  do telefone ou pessoalmente  no portão,  impede a entrada  de
pessoas estranhas ou não autorizada. 

 Mantêm  organizados,  limpos  e  conservados  os  materiais  e  local  de  trabalho,  que  estão  sob  sua
responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo.



JARDINEIRO

Descrição Sintética
Atuar em atividades relativas à área de jardinagem: Executando serviços de jardinagem e arborização em ruas e 
logradouros públicos.

Descrição Detalhada
 Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao plantio

de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais.
 Efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumento

apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas.
 Efetua o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas nos canteiros, para

obter a germinação e o enraizamento.
 Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes danificadas, para mantê-los em

bom estado de conservação.
 Prepara  canteiros,  colocando  anteparos  de  madeira  e  de  outros  materiais,  seguindo  os  contornos

estabelecidos, para atender à estética dos locais.
 Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local apropriado, para

deixá-los em condições de uso.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.
 Operar equipamentos e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado.



JORNALISTA
Descrição Sintética:
Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem
difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo das
matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e
quaisquer outros meios de comunicação com o público. 
Descrição Detalhada:
 Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas e diagnósticos de opinião, promovendo contatos e

selecionando assuntos, editando boletins, mantendo informados o Prefeito e os Secretários Municipais, para
permitir a adequação de suas ações às expectativas da comunidade; 

 Divulgar informações, sempre sob supervisão e autorização da chefia imediata, sobre as atividades munici-
pais, redigindo notas, artigos, resumos e textos em geral, encaminhando as matérias para publicação em ór-
gãos de circulação externa ou interna, para promoção dos serviços prestados pela Prefeitura; 

 Orientar e supervisionar a diagramação de matéria em livros, periódicos, folhetos e outros meios de comu-
nicação, selecionando fotografias e ilustrações, planejando a distribuição de volumes, organizando índices,
espelhos e notas de rodapé, para aumentar o poder de comunicação das mensagens; 

 Realizar editoração e revisão de originais e provas de matéria a ser impressa, lendo e corrigindo erros gra-
maticais e tipográficos, para assegurar a correção dos textos publicados sob responsabilidade da Prefeitura; 

 Coordenar e executar o acompanhamento do noticiário nacional e internacional de interesse da Prefeitura,
lendo, ouvindo, vendo, analisando, selecionando e classificando textos, gravações, ilustrações, fotos e fil -
mes, para utilização futura; 

 Acompanhar as programações da Prefeitura, providenciando gravação e posterior transcrição de palestras,
debates e depoimentos, supervisionando a realização de fotografias e filmagens, recolhendo informações
para documentação ou publicação de notícias sobre os eventos; 

 Assistir ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes e demais servidores em suas funções de repre-
sentação, orientando-os sobre normas protocolares, visitando ou recepcionando convidados, mantendo rela-
ção atualizada de autoridades federais, estaduais e municipais, organizando solenidades e eventos diversos; 

 Colaborar no planejamento de campanhas promocionais, utilizando meios de comunicação de massa e ou-
tros veículos de publicidade e difusão, para divulgar mensagens educacionais e de esclarecimento ao públi-
co alvo; 

 Supervisionar e coordenar atividades de política de comunicação, objetivando informações de fatos e acon-
tecimentos ao público em geral; 

 Julgar as produções e apresentações, analisando conteúdo, forma e apresentação das notícias, 
 Redigir textos e tomar conhecimento de publicações dados pelos órgãos de imprensa;
 Efetuar triagem de manuscritos e propostas de comunicação, selecionando matérias de acordo com a políti-

ca de ação da Prefeitura;
 Auxiliar no registro dos eventos realizados pela Prefeitura visando uma posterior divulgação através dos

veículos de comunicação; 
 Participar da organização de entrevistas individuais e coletivas de interesse da Prefeitura com a imprensa

local e regional; 
 Realizar reportagens fotográficas acerca de assuntos de relevância para a Prefeitura, tais como a cobertura

de solenidades, encontros, festividades, visitas, etc.; 
 Organizar e manter atualizado o arquivo de notícias, imagens e reportagens de interesse da Prefeitura;
 Promover, organizar e orientar programas de relações públicas e divulgação de assuntos que concorram

para o esclarecimento da opinião pública, pertinentes à Prefeitura de Lucas do Rio Verde;
 Emitir relação de convidados e elaborar convites para solenidades; 
 Coordenar a realização de eventos em matérias de sua competência; 
 Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional determinadas pelo superi-

or hierárquico
Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e/ou em

Relações Públicas e registro no Ministério do Trabalho (MTB) e no respectivo conselho de classe.



LUBRIFICADOR/LAVADOR

Descrição Sintética
Executa serviços de lubrificação e abastecimento, bem como efetua a limpeza nos veículos e máquinas da frota
municipal.

Descrição Detalhada
 Lubrifica corretamente os veículos e máquinas utilizando os equipamentos necessários e indicados para a

perfeita efetivação dos serviços necessários.
 Observa se os lubrificantes a serem utilizados são os indicados para o equipamento, veículo ou maquinário,

observando sua viscosidade, sua durabilidade, bem como sua validade e indicação para cada fim.
 Observa  a  correta  periodicidade  da  troca  de  óleos  lubrificantes;  lubrifica  periodicamente  os  veículos  e

máquinas da frota municipal utilizando graxa ou outro similar indicado para cada caso, observando o limite
de horas e/ou quilometragem.

 Efetua a limpeza periódica na frota municipal utilizando os produtos e equipamentos necessários para que
tal feito seja executado corretamente.

 Opera bombas de combustível, fornecendo o combustível nas proporções requeridas.
 Troca ou completa o óleo e a água dos veículos.
 Manobra veículos para a realização de suas atividades.
 Lava, lubrifica, engraxa e pulveriza os veículos, manualmente, ou utilizando equipamentos.
 Substitui pequenas peças dos veículos, tais como filtros;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado.



MECÂNICO

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de montagem, desmontagem, reparo e manutenção de veículos; Consertando
veículos  automotores  em  geral,  efetuando  a  reparação,  manutenção  e  conservação  visando  assegurar  as
condições de funcionamento.

Descrição Detalhada
 Examina os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou através de aparelhos ou banco

de provas, para determinar defeitos e anormalidades de funcionamento.
 Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de

ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e
instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento.

 Recondiciona  o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária,  o  alinhamento da  direção  e  a
regulagem dos faróis, enviando para oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a
manutenção do veículo.

 Orienta  e  acompanha a  limpeza  e  lubrificação  de  peças  e  equipamentos,  providenciando os  acessórios
necessários para a execução dos serviços.

 Efetua  a  montagem  dos  demais  componentes  dos  veículos  e  máquinas  rodoviárias,  guiando-se  pelos
desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização.

 Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados.
 Examina o veículo inspecionando-o para determinar os defeitos e anormalidades do funcionamento
 Auxilia na manutenção e reparo de veículos, carrocerias, motores, máquinas e equipamentos total ou parcial.
 Repara defeitos, substituindo peças, fazendo ajustes, regulagens e lubrificação, segundo orientações.
 Faz o desmonte, limpeza e a montagem do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes.
 Providencia o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem dos faróis

do veículo. 
 Monta, desmonta assentos. 
 Retira faróis, cintos, revestimentos e carpete e providencia seu reparo ou manutenção.
 Zela pela limpeza, conservação e manutenção dos aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho. 
 Orienta e  executa serviços de manutenção mecânica corretiva e  preventiva em veículos leves,  pesados,

máquinas, motores e equipamentos.
 Efetua ajustes, reparos, reformas e manutenção em geral em equipamentos diversos, interpretando manuais e

normas técnicas.
 Realiza diagnósticos técnicos e prescrever serviços corretivos e de manutenção, peças, ferramentas e mão-

de-obra necessária.
 Identifica e prescreve necessidades de serviços de terceiros.
 Utiliza instrumentos de  medição,  desenhos  e  esquemas  técnicos  para  o desempenho adequado de suas

funções. 
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental incompleto



MECÂNICO MONTADOR

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de manutenção e reparo em veículos: conserta veículos automotores em
geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação visando assegurar as condições de funcionamento.

Descrição Detalhada
 Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de

ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e
instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento.

 Recondiciona  o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária,  o  alinhamento da  direção  e  a
regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a
manutenção do veículo.

 Orienta  e  acompanha a  limpeza  e  lubrificação  de  peças  e  equipamentos,  providenciando os  acessórios
necessários para a execução dos serviços.

 Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados.
 Examina o veículo inspecionando-o para determinar os defeitos e anormalidades do funcionamento
 Orienta e executar serviços de manutenção mecânica corretiva e preventiva em veículos leves,  pesados,

máquinas, motores e equipamentos.
 Efetua o desmonte, limpeza e a montagem do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes.
 Providencia o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem dos faróis

do veículo. 
 Efetua ajustes, reparos, reformas e manutenção em geral em equipamentos diversos, interpretando manuais e

normas técnicas.
 Realiza diagnósticos técnicos e prescrever serviços corretivos e de manutenção, peças, ferramentas e mão-

de-obra necessária.
 Identifica e prescreve necessidades de serviços de terceiros.
 Opera equipamentos, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo.



MÉDICO (A)

Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas do setor onde atua: realizando exames médicos, emitindo diagnóstico,
prescrevendo  medicamentos  e  outras  formas  de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente.

Descrição Detalhada

 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista.

 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares,
para efetuar a orientação adequada.

 Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.

 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a
serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente.

 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.

 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador.

 Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais.
 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim

como a  realização  em conjunto com equipe  da unidade  de a  saúde,  ações  educativas  de  prevenção  às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade.

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento.

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação

prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com inscrição no Conselho Regional de Medicina -CRM.



MÉDICO DE PSF

Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas, ligados à área medicina geral do Programa de Saúde da Família-PSF:
realizando exames médicos, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos e outras formas de tratamento
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a
saúde e o bem-estar do paciente.

Descrição Detalhada

 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista.

 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares,
para efetuar a orientação adequada.

 Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.

 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a
serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente.

 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.

 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador.

 Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais.
 Participa do Programa de Saúde da Família e de programas de saúde pública, acompanhando a implantação

e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de a saúde, ações
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade.

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento.

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação

prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com inscrição no Conselho Regional de Medicina -CRM.



MERENDEIRA

Descrição Sintética
Atuar em atividades relativas à área de preparo e auxílio no preparo de alimentos; Preparando e servindo 
merenda para os alunos do respectivo estabelecimento de ensino.

Descrição Detalhada
 Prepara a merenda para os alunos observando as normas de higiene e segurança.
 Distribuir e controlar as refeições e lanches a serem servidos, observando os horários preestabelecidos.
 Zelar pela conservação, acondicionamento adequado e segurança dos alimentos.
 Manter a higiene e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos e utensílios.
 Executar tarefas referentes ao preparo de refeições. 
 Preparar alimentos sob supervisão da nutricionista,  de modo que assegure a qualidade, higiene e sabor,

aroma e apresentação da refeição a ser servida. 
 Cozinhar  e  supervisionar  a  preparação  de  pratos,  utilizando  técnicas  específicas  de  culinária,  como

reaproveitamento de alimentos, e outros. 
 Controlar quantitativa e qualitativamente a preparação dos pratos constantes do cardápio. 
 Realizar a higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral. 
 Zela pela limpeza dos materiais e do estabelecimento para assegurar a higiene do ambiente e garantir a

saúde dos alunos.
 Realizar  e  auxiliar  na Distribuição  e controle  das  refeições  e  lanches a  serem servidos,  observando os

horários preestabelecidos.
 Observa a quantidade necessária de merenda para que possa servir todos os alunos sem exceções.
 Cuida do sabor relativo à merenda, observando a aceitação dos educandos.
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental incompleto.



MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

Descrição Sintética
Desenvolve  atividades  relacionadas  ao  ensino  infantil,  através  de  aulas  práticas  e  educativas,  destinada  à
formação do caráter da criança além de ficar responsável pela segurança das crianças sob sua responsabilidade.

Descrição Detalhada
 Orienta e demonstra como executar as tarefas, manipulando os equipamentos e materiais necessários para

assegurar o perfeito aprendizado.
 Elabora tarefas as quais visam incentivar a criatividade e o interesse pela descoberta das crianças sob sua

responsabilidade.
 Analisa o desempenho das crianças sob sua responsabilidade, emitindo pareceres e sugestões para que fique

garantida a qualidade do ensino e educação.
 Zela pela ordem da turma sob sua responsabilidade, bem como pela limpeza e higiene das crianças sob sua

guarda.
 Mantém organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Magistério.



MOTORISTA

Descrição Sumária:
Dirige e conserva veículos automotores,  da frota da organização,  tais  como automóveis,  peruas  e  pick-ups,
manipulando os  comandos  de  marcha  e direção,  conduzindo-os  em trajeto  determinado,  de acordo  com as
normas de  trânsito  e  as  instruções  recebidas,  para  efetuar  transporte de  servidores,  autoridades,  materiais  e
outros.

Descrição Detalhada: 
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas

estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados.
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito

estado.
 Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
 Transporta materiais,  de pequeno porte,  de construção em geral  como ferramentas e equipamentos para

obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos.
 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras

ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
 Recolhe o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente,  para possibilitar sua

manutenção e abastecimento.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino fundamental completo, com CNH, categoria C.



MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de transporte, dirigindo veículos de transporte de Ambulância Hospitalar:
dirige e conserva as ambulâncias da Administração Pública.

Descrição Detalhada
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas

estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados.
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito

estado.
 Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
 Opera os mecanismos específicos das ambulâncias, tais como sirenes, alarmes luminosos, dentre outros que

estão correlacionados com a sua perfeita operação.
 Zela  pela  documentação  do  veículo,  verificando  sua  legalidade,  para  apresentá-la  às  autoridades

competentes, quando solicitada.
 Realiza o transporte de pacientes, para hospitais e prontos-socorros, com a máxima diligência.
 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras

ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
 Recolhe  o  veículo  após  o  serviço,  conduzindo-o  até  a  garagem  da  prefeitura,  para  possibilitar  sua

manutenção e abastecimento.
 Transporta pessoas, materiais e documentos.
 Verifica, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização.
 Comunica a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo.
 Zela pela segurança de passageiros e de terceiros.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo, com CNH, categoria “D”.



MOTORISTA DE CAMINHÃO

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de transporte de materiais e documentos a locais predestinados, dirige e
conserva os caminhões da frota da Administração Pública,  manipulando os comandos de marcha,  direção e
demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de
trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de materiais.

Descrição Detalhada
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas

estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados.
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito

estado.
 Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
 Transporta materiais de construção em geral como ferramentas, equipamentos e materiais para obras em

andamento, assegurando a execução dos trabalhos.
 Opera  os  mecanismos  específicos  dos  caminhões,  tais  como  basculante,  muck,  coleta  de  lixo,  etc.,

obedecendo as normas de segurança no trabalho.
 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes

transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de fiscalização.
 Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos para atender

corretamente ao usuário.
 Realiza o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de aterros  ou compactação de

estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o material.
 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras

ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
 Recolhe  o  veículo  após  o  serviço,  conduzindo-o  até  a  garagem  da  prefeitura,  para  possibilitar  sua

manutenção e abastecimento.
 Comunica a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo.
 Orienta e auxiliar na carga e descarga de materiais.
 Registra dados, preestabelecidos, sobre a utilização diária do veículo. 
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo, com CNH, categoria “D”.



MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Sintética
Dirige veículos municipais, conduzindo-os conforme o itinerário previsto, segundo as regras de trânsito, para
transportar alunos dentro de uma localidade, atuando em atividades relativas à área de transporte de pessoas.

Descrição Detalhada
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerário(s) ou programa(s)

estabelecido(s), para conduzir aluno(s) do(s) local(is) de origem para o(s) local(is) de destino.
 Zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer

anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos.
 Providencia  a  manutenção  do  veículo,  comunicando  falhas  e  solicitando reparos,  para  assegurar  o  seu

perfeito estado.
 Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
 Recolhe o veículo após o serviço, deixando-o estacionado na garagem de prefeitura para possibilitar sua

manutenção e abastecimento.
 Comunica a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo.
 Zela pela segurança de passageiros e de terceiros.
 Registra dados, pré-estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental, com CNH, categoria “D” e com curso específico.



MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECIAL

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de transporte, dirigindo veículos de transporte de cargas, dirige e conserva os
veículos  da  frota  da  Administração  Pública,  manipulando  os  comandos  de  marcha,  direção  e  demais
mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e
segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de materiais. 

Descrição Detalhada
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas

estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados.
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito

estado.
 Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
 Opera  os  mecanismos  específicos  dos  caminhões,  tais  como  basculante,  muck,  coleta  de  lixo,  etc.,

obedecendo as normas de segurança no trabalho.
 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes

transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de fiscalização.
 Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos para atender

corretamente ao usuário.
 Realiza o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de aterros  ou compactação de

estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o material.
 Efetua anotações de viagens realizadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo

normas estabelecidas.
 Recolhe  o  veículo  após  o  serviço,  conduzindo-o  até  a  garagem  da  prefeitura,  para  possibilitar  sua

manutenção e abastecimento.
 Comunica a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino fundamental completo, com CNH, categoria “E”.



NUTRICIONISTA

Descrição Sintética
Atua em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas, relativas à área de nutrição;
Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim
de contribuir para a melhoria proteica.

Descrição Detalhada
 Planeja,  coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares,  de saúde
pública, educação, trabalho e de outros.
 Analisa carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos.
 Controla a  estocagem, preparação,  conservação e distribuição dos alimentos  a  fim de contribuir  para a
melhoria proteica, racionalidade, economicidade e higiene dos regimes alimentares das clientelas; 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Desenvolve  campanhas  educativas  e  outras  atividades correlatas,  a  fim de  contribuir  para a  criação de
hábitos e regimes alimentares adequados entre a clientela.
 Planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para
oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios.
 Orienta e  supervisiona o preparo,  a  distribuição e o armazenamento das  refeições,  para possibilitar  um
melhor rendimento do serviço.
 Programa  e  desenvolve  treinamento  com  os  servidores,  realizando  reuniões  e  observando  o  nível  de
rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico
dos serviços.
 Elabora  relatório  mensal,  baseando-se  nas  informações  recebidas  para  estimar  o  custo  médio  da
alimentação.
 Zela pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona a sua
elaboração, para assegurar a confecção de alimentos.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm  organizados,  limpos  e  conservados  os  materiais  e  local  de  trabalho,  que  estão  sob  sua
responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: Curso Superior de Nutrição e inscrição no Conselho Regional de Nutrição - CRN.



OPERADOR DE COMPUTADOR

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de informática.
Descrição Detalhada
 Analisa antes do processamento o programa a ser executado, estudando as indicações e instalações do
sistema determinado, para assegurar-se da correta definição de todas as informações necessárias às operações.
 Regula os mecanismos de controle de computador e equipamentos complementares, baseando-se na
programação recebida, para assegurar seu perfeito funcionamento.
 Seleciona e monta, nas unidades correspondentes os discos necessários à execução, interpretando as
mensagens dadas pelo computador,  verificando a alimentação dos equipamentos,  regularidade da impressão,
concordância  aparente  de  resultado  e  outros  fatores  de  importância,  para  detectar  eventuais  falhas  de
funcionamento e identificar erros.
 Executa  esvaziamento  ao  término  de  cada  operação,  empregando  os  processos  de  rotina,  para
realimentar a máquina.
 Elabora programas, decodificando-os na linguagem especificada;
 Presta as informações necessárias à elaboração ou atualização da documentação dos programas;
 Define formatos de relatórios e telas;
 Testa os programas, avaliando os resultados e corrigindo os erros;
 Faz a manutenção dos programas, alterando-os de acordo com as instruções do Analista;
 Aplica  rotinas  prévias,  procedimentos,  padrões  e  sequências  operacionais  definidas  na  operação  e
manutenção de equipamentos e programas;
 Auxilia na identificação de soluções junto ao usuário, analista ou programador, anotando mensagens
emitidas pelo sistema;
 Auxilia os analistas no desenvolvimento, projeto e definição de rotinas, programas, artes e projeto físico
de sistemas para a Internet;
 Auxilia os analistas nos serviços de WebDesigner, artes gráficas e desenvolvimento para a Internet;
 Seleciona e coloca em funcionamento programas básicos e aplicativos;
 Observa os programas em execução, detecta problemas na execução e providenciar soluções;
 Auxilia na execução de testes de sistemas em desenvolvimento;
 Orienta, treina e informa outros servidores, auxiliares e usuários;
 Contata com os usuários de computador,  orientando e esclarecendo dúvidas  quanto à utilização de
aplicativos;
 Realiza treinamento individual ou em equipe com os usuários de computador.
 Soluciona problemas apresentados pelos usuários, buscando alternativas práticas e eficazes, e no caso
da impossibilidade de solução, contatar o analista responsável pelo sistema;
 Conscientiza e orienta os usuários, quanto a necessidade de racionalização de materiais de consumo e
uso dos equipamentos;
 Acompanha a implantação de sistemas e subsistemas e a elaboração de rotinas operacionais, manuais,
visando o atendimento adequado dos usuários;
 Coleta dados junto aos usuários, para atender novas solicitações de serviços.
 Auxilia na avaliação do desempenho dos equipamentos envolvidos na sua área de atuação;
 Auxilia na elaboração de projetos e eventos que envolvam a área de atuação;
 Inspeciona periodicamente os equipamentos envolvidos na sua área de atuação;  
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.
Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio técnico em computação ou especialização na área de computação.



OPERADOR DE MÁQUINA ESPECIAL

Descrição Sintética
Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e
compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas
e outros, auxiliando na execução de obras públicas.

Descrição Detalhada
 Zela pela limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas.
 Opera  máquinas  montadas  sobre  rodas  ou  sobre  esteiras  e  providas  de  pá  mecânica  ou caçamba,  para

escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.
 Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros.
 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pista, estradas, etc.
 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las

segundo as necessidades de trabalho.
 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim

como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover
pedra, terra e materiais similares.

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de
barrancos, acabamentos e outros.

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade.
 Conduz  a  máquina,  acionando  o  motor  e  manipulando  os  dispositivos,  para  posicioná-la,  segundo  as

necessidades de trabalho.
 Executa tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o

transporte dos mesmos.
 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos,

para assegurar o seu bom funcionamento.
 Opera equipamentos, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado, com CNH - categoria “C”.



OPERADOR DE MÁQUINAS

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de operação de máquinas e equipamentos: opera máquinas da construção
civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais
similares,  preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na
execução de obras públicas.

Descrição Detalhada
 Zela pela limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas.
 Opera  máquinas  montadas  sobre  rodas  ou  sobre  esteiras  e  providas  de  pá  mecânica  ou caçamba,  para

escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.
 Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros.
 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pista, estradas e outras

obras.
 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las

segundo as necessidades de trabalho.
 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim

como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover
pedra, terra e materiais similares.

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de
barrancos, acabamentos e outros.

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade.
 Conduz  a  máquina,  acionando  o  motor  e  manipulando  os  dispositivos,  para  posicioná-la,  segundo  as

necessidades de trabalho.
 Executa tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o

transporte dos mesmos.
 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos,

para assegurar o seu bom funcionamento.
 Opera as seguintes máquinas: micro trator, máquina  demarcadora de faixas, microrolo compactador, trator

agrícola, rolo compactador, rolo compactador vibratório, pá carregadeira motoniveladora, trator de esteiras,
retroescavadeira, escavadeira hidráulica e moto scraper.

 Limpa, lubrifica e ajusta as máquinas e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do
fabricante.

 Acompanha os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários. 

 Observa as medidas de segurança ao operar e estacionar as máquinas.
 Anota,  segundo  normas  estabelecidas,  dados  e  informações  sobre  trabalhos  realizados,  consumo  de

combustível, consertos e outras ocorrências. 
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado, com CNH - categoria “C”.



OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de operação de máquinas e equipamentos: opera máquinas da construção
civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais
similares,  preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na
execução de obras públicas.

Descrição Detalhada
 Opera as seguintes máquinas: micro trator, máquina demarcadora de faixas, microrolo compactador, trator

agrícola, rolo compactador, rolo compactador vibratório, pá carregadeira motoniveladora, trator de esteiras,
retroescavadeira, escavadeira hidráulica e moto scraper.

 Opera  máquinas  montadas  sobre  rodas  ou  sobre  esteiras  e  providas  de  pá  mecânica  ou caçamba,  para
escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.

 Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros.
 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pista, estradas e outras

obras.
 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las

segundo as necessidades de trabalho.
 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim

como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover
pedra, terra e materiais similares.

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de
barrancos, acabamentos e outros.

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade.
 Conduz  a  máquina,  acionando  o  motor  e  manipulando  os  dispositivos,  para  posicioná-la,  segundo  as

necessidades de trabalho.
 Executa tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o

transporte dos mesmos.
 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos,

para assegurar o seu bom funcionamento.
 Acompanha os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e seus implementos e, após

executados, efetuar os testes necessários. 
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado, com CNH - categoria “C”.



OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de operação de máquinas e equipamentos: opera máquinas da construção
civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar e aplainar terra e materiais similares nas
estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas.

Descrição Detalhada
 Opera as seguintes máquinas: micro trator, máquina demarcadora de faixas, microrolo compactador, trator

agrícola, rolo compactador, rolo compactador vibratório, pá carregadeira motoniveladora, trator de esteiras,
retroescavadeira, escavadeira hidráulica e moto scraper.

 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pista, estradas e outras
obras.

 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim
como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover
pedra, terra e materiais similares.

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de
barrancos, acabamentos e outros.

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade.
 Conduz  a  máquina,  acionando  o  motor  e  manipulando  os  dispositivos,  para  posicioná-la,  segundo  as

necessidades de trabalho.
 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos,

para assegurar o seu bom funcionamento.
 Limpa, lubrifica e ajusta as máquinas e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do

fabricante.
 Acompanha os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e seus implementos e, após

executados, efetuar os testes necessários. 
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Observa as medidas de segurança ao operar e estacionar as máquinas.
 Anota,  segundo  normas  estabelecidas,  dados  e  informações  sobre  trabalhos  realizados,  consumo  de

combustível, consertos e outras ocorrências. 
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado, com CNH – categoria “C”.



ORIENTADOR (A) DE OFICINA DE ARTES

Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução  de  programas,  relativas  à  área  de  programação  cultural:  dando  assistência  aos  educandos  em
estabelecimentos  de  ensino,  planejando,  orientando  e  avaliando  suas  atividades,  para  possibilitar-lhes  o
desenvolvimento intelectual e a formação de suas personalidades.

Descrição Detalhada
 Produção,  compreendendo a elaboração,  planejamento,  execução e avaliação de eventos  de formação e

fruição relacionados às  áreas  artísticas  e  demais  manifestações  culturais,  tais  como:  artes  visuais,  artes
cênicas, música, artesanato e manifestações da cultura popular. 

 Fomentar e difundir ações das diversas áreas da cultura de forma descentralizada atendendo as diversas
regiões do município. 

 Pesquisar  e  levantar  dados  relacionados  às  artes  com  o  intuito  de  obter  subsídios  para  definição  de
programações culturais e conhecimento do panorama cultural do município.

 Elaborar e manter atualizado um banco de dados de produtores culturais a fim de favorecer o acesso dessas
informações à comunidade interna e externa ao município. 

 Elaborar projetos culturais e emitir pareceres.
 Realiza estudos e pesquisas relacionadas às atividades artísticas, utilizando documentação científica e outras

fontes de informações, analisando os resultados dos métodos empregados.
 Colabora na fase de criação artística e cultural do educando, visando o pleno desenvolvimento artístico e

cultural.
 Avalia os resultados das atividades artísticas, analisando os trabalhos efetuados pelos alunos para aferir a

eficácia dos métodos aplicados.
 Zela  pelo  constante  aperfeiçoamento,  participando  de  oficinas  de  arte,  de  programas  de  treinamento  e

reciclagem, para garantir o bom nível docente.
 Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação

prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio Completo.



PADEIRO

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de panificação: Produz pães, bolos e doces, preparando e cozinhando massas
diversas, para abastecer o serviço de merenda escolar e outros.

Descrição Detalhada
 Separa os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a

massa.
 Efetua o tratamento necessário à massa, fermentando, misturando e amassando seus ingredientes, a fim de

prepará-la para o cozimento.
 Divide a massa, cortando ou enrolando e dando o formato desejado, colocando-a em fôrmas ou tabuleiros

previamente preparados para serem postos na estufa, permitindo o seu crescimento.
 Separa os pães, bolos e doces, acondicionando-os em caixas apropriadas, para serem entregues nos locais

determinados.
 Comunica irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, indicando as providências cabíveis,

para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento da máquina.
 Colabora na limpeza e higienização das dependências da padaria, bem como dos equipamentos e utensílios

usados, visando à conservação e a utilização dos mesmos.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Opera as máquinas batedeiras de massa para panificação;
 Recebe ingredientes, produtos e matérias-primas e ainda armazena em locais apropriados;
 Segue as normas e regulamentos da vigilância sanitária;
 Observa a data de validade dos ingredientes recebidos;
 Coloca data de validade nos itens produzidos;
 Armazena em local apropriado os itens produzidos até o momento de sua distribuição para o consumo;
 Prepara bolos, pães, biscoitos, e outros itens de panificação;
 Operar equipamentos outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade:  ensino fundamental incompleto.



PEDREIRO

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas á área de alvenaria, executando trabalhos de assentando pedras ou tijolos de argila
ou concreto, em camadas superpostas e rejuntando-os e fixando com argamassa, para levantar muros, paredes,
colocando pisos, azulejos e outros similares.

Descrição Detalhada
 Verifica  as  características  da  obra,  examinando  plantas  e  outras  especificações  da  construção,  para

selecionar o material e estabelecer as operações a executar.
 Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, utilizando

martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão.
 Mistura  areia,  cimento  e  água,  dosando  esses  materiais  nas  quantidades  convenientes,  para  obter  a

argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos.
 Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar

paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção.
 Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação

de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins.
 Executa serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou

paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para
a execução dos trabalhos.

 Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes
e  pisos,  aparelhos  sanitários  e  outras  peças,  chumbando  as  bases  danificadas,  para  reconstruir  essas
estruturas.

 Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e
nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos.

 Prepara concreto e argamassa e reveste diferentes superfícies segundo as características da obra. 
 Realiza reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas.
 Instala moldura de portas, janelas, quadro de luz e outros. 
 Monta tubulações para instalações elétricas.
 Realiza abertura, fechamento e construção de carneiros sempre que necessário.
 Auxilia nas inumações e exumações.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: ensino fundamental incompleto.



PINTOR

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de pintura de paredes, letras e desenhos.

Descrição Detalhada
 Verifica o trabalho a ser executado, observando o estado da superfície a ser pintada, para determinar os

procedimentos e materiais a serem utilizados.
 Limpa  as  superfícies,  escovando,  lixando  ou  retirando  a  pintura  velha  ou  das  partes  danificadas  com

raspadeiras, espátulas e solvente para eliminar resíduos.
 Prepara as superfícies para confecção de letras e pintura, emassando, lixando e retocando falhas e emendas,

para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.
 Prepara o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em

proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas.
 Pinta as  superfícies,  aplicando sobre elas  uma ou várias  camadas  de  tinta,  utilizando pincéis,  rolos  ou

brochas para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado.
 Zela pelos equipamentos e materiais de sua utilização.
 Aplica diferentes materiais como massa corrida, tintas, vernizes e outros, preparando diferentes superfícies

para pintura, utilizando diferentes ferramentas e equipamentos necessários. 
 Dimensiona, organiza e desenha letras e motivos a mão livre ou com gabarito, em diferentes superfícies e

confeccionar telas e matrizes para pintura pelo processo silk-screen.
 Requisita, previamente, materiais necessários para a execução de suas atividades.
 Utiliza equipamentos de proteção individual (E.P.I.).
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: alfabetizado.



PROFESSOR (A) DE ARTE

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Arte no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente, priorizando o
aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes.



PROFESSOR (A) DE   CIÊNCIAS

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Ciências no ensino fundamental II, anos/séries finais priorizando o aprendizado e ao desenvol -
vimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.



PROFESSOR (A) DE   EDUCAÇÃO FÍSICA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Educação Física no ensino fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais respectivamente, pri-
orizando o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno
Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação
Física - CREF



PROFESSOR (A) DE   ENSINO RELIGIOSO

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Ensino Religioso no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente,
priorizando o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Filosofia.



PROFESSOR (A) DE   FILOSOFIA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Filosofia no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente, priorizan-
do o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Filosofia.



PROFESSOR (A) DE   GEOGRAFIA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Geografia no ensino fundamental II, anos/séries finais priorizando o aprendizado e ao desen-
volvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Licenciatura Plena em Geografia.



PROFESSOR (A) DE   HISTÓRIA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de História no ensino fundamental II, anos/séries finais priorizando o aprendizado e ao desenvol -
vimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Licenciatura Plena em História.



PROFESSOR (A) DE   HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de História e Geografia no Ensino Fundamental II, anos/séries finais, priorizando o aprendizado e
ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Licenciatura Plena em Estudos Sociais; Filosofia; História e Geografia



PROFESSOR (A) DE   INFORMÁTICA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Informática no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente, priori -
zando o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Superior Bacharel em Informática.



PROFESSOR (A) DE   LÍNGUA PORTUGUESA / LÍNGUA INGLESA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental II, anos/séries finais e de Língua Inglesa no ensino
fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais respectivamente, priorizando o aprendizado e ao desenvolvimento
educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa



PROFESSOR (A) DE   LÍNGUA PORTUGUESA 

Descrição Sumária:

Ministra aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II, anos/séries finais, priorizando o aprendizado e
ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Superior- Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa 



PROFESSOR (A) DE   LÍNGUA INGLESA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente, pri-
orizando o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa



PROFESSOR (A) MAGISTÉRIO

Descrição Sumária:
Ministra aulas no ensino Fundamental I, anos iniciais, priorizando o aprendizado e ao desenvolvimento educaci-
onal do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Médio Magistério



PROFESSOR (A) DE   MATEMÁTICA

Descrição Sumária:
Ministra aulas de Matemática no ensino fundamental II, anos/séries finais priorizando o aprendizado e ao desen -
volvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Licenciatura Plena em Matemática.



PROFESSOR (A) DE PEDAGOGIA

Descrição Sumária:
Ministra aulas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I e II, anos/séries iniciais e finais, respectivamente,
priorizando o aprendizado e ao desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:
 Desenvolve a efetiva regência de classe.
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objeti-
vos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.
 Elabora planos, programa e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação.
 Ministra aulas, de acordo com a proposta curricular e horários previamente estabelecidos na instituição
de ensino.
 Desenvolve com o educando trabalhos de pesquisa e atividades diversificadas,  criando situações de
aprendizagem significativa a fim de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades;
 Controla e avalia o rendimento escolar dos educandos.
 Executa aulas de recuperação aos educandos.
 Participa de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade escolar.
 Participa do horário de trabalho pedagógico coletivo;
 Participa da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema municipal da educa-
ção básica e da elaboração do projeto político pedagógico.
 Participa de reuniões de trabalho e de formação continuada.

Especificações:
Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
Escolaridade: Ensino Superior Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou En-

sino Fundamental; ou Curso Superior em Normal Superior



PSICÓLOGO (A)

Descrição Sintética
Atua em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas, relativas à área de psicologia;
Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de recursos
humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.

Descrição Detalhada
 Desenvolve  diagnóstico  organizacional  e  psicossocial  no  setor  em que atua  visando a  identificação  de
necessidades e da clientela alvo de sua atuação;
 Planeja, desenvolve, executa, acompanha, valida e avalia estratégias de intervenções psicossociais diversas,
a partir das necessidades e clientelas identificadas;
 Participa,  dentro  de  sua  especialidade,  de  equipes  multidisciplinares  e  programas  de  ação  comunitária
visando a construção de uma ação integrada;
 Desenvolve ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, educação, trabalho,
social etc;
 Realiza treinamento, palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado.
 Desenvolve outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental
e valorização do homem;
 Assessora, presta consultoria, e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial;
 Desenvolve e acompanha equipes;
 Intervém em situações de conflitos no trabalho;
 Orienta e aconselha individuais voltados para o trabalho;
 Aplica métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo, etc.;
 Assessora e presta consultoria interna para facilitar processos de grupo e desenvolvimento de lideranças para
o trabalho; 
 Planeja, desenvolve, analisa e avalia as ações destinadas a facilitar as relações de trabalho, a produtividade,
a satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional;
 Desenvolve as ações voltadas para a criatividade, autoestima e motivação do trabalhador;
 Atua em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaboração, implementação, desenvolvimento e
avaliação de programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos;
 Participa no recrutamento e seleção de pessoal;
 Participa em programas  e atividades de saúde e segurança  no trabalho,  saúde mental  do trabalhador  e
qualidade de vida no trabalho;
 Realiza estudos e pesquisas científicas relacionados à Psicologia Organizacional e do Trabalho;
 Pesquisa de cultura organizacional;
 Pesquisa de clima organizacional;
 Desenvolve políticas de retenção de pessoal;
 Descreve e analisa cargos;
 Avalia desempenho;
 Participa em processos de desligamento de pessoal e programas de preparação para aposentadoria;
 Colabora em projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de trabalho);
 Elabora e emite laudos, atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da organização;
 Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento

psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade.
 Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos

homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas.
 Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das

crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento.
 Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional,

objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho.



 Efetua análise de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com
equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho.

 Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a
identificação e análise de funções.

 Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto realização.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação

prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Psicologia, com inscrição no Conselho Regional de Psicologia  – CRP.



SECRETÁRIA

Descrição Sintética
Atua em atividades administrativas executando serviços gerais de secretária, desenvolvendo suas atividades nas
unidades administrativas em que for lotado, executando serviços de protocolização e controle de documentos,
serviços de recepção e encaminhamento de pessoas às unidades de atendimento, serviços de digitação de dados e
organização de arquivos.

Descrição Detalhada
 Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo
às exigências de padrões estéticos, visando à transcrição de minutas fornecidas pela chefia.
 Recepciona pessoas que procuram contatar  a  unidade,  inteirando-se dos assuntos  a  serem tratados,
objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
 Controla agenda de compromissos da chefia, anotando datas e horários de reuniões e entrevistas, a fim
de informá-la sobre as obrigações assumidas.
 Atende  e/ou  efetua  ligações  telefônicas,  anotando  recados  ou  prestando  informações  relativas  aos
serviços executados.
 Controla o recebimento, envio e expedição de correspondência tais como: fax, cartas, correio eletrônico,
mercadorias  e  outros,  através  de  malote,  protocolos  e  e-mails,  providenciando  os  registros  necessários;
registrando-as em livro próprio, tendo como finalidade o encaminhamento ou despacho às pessoas interessadas.
 Organiza  e  mantém atualizado o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por  assunto,
código ou ordem alfa numérica, visando a sua pronta localização quando necessário.
 Providencia  a  reprodução  de  documentos  e  encadernação  de  relatórios,  observando  qualidade,
quantidade e ordem solicitada pela chefia, assegurando seu atendimento.
 Determina a execução de serviços externos, solicitando e orientando o contínuo ou office-boy na entrega
ou retirada de documentos e/ou pequenas compras, para atender o expediente da prefeitura.
 Pesquisa e levanta informações para o superior ou equipe de trabalho.
 Efetua  preenchimento  de  fichas,  cadastros,  formulários,  requisições  de  materiais,  quadros  e  outros
similares;
 Efetua lançamentos em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim
de atender às necessidades do setor, sob orientação; 
 Controla,  organiza  e  atualiza  arquivos  administrativos,  bibliográficos  e  de  estoque,  em  ordem
preestabelecida, sob orientação; 
 Efetua cálculos e conferências numéricas simples; 
 Auxilia  os  profissionais  responsáveis,  na  realização  de  campanhas,  programas  e  projetos,  junto  a
usuários;
 Desenvolve atividades administrativas rotineiras e eventuais que possuam orientação prévia;
 Repõe materiais bibliográficos e administrativos em locais pré-estabelecidos sob orientação;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: ensino médio completo.



SECRETÁRIA ESCOLAR 

Descrição Sintética
Atua em atividades administrativas executando serviços gerais de secretária, desenvolvendo suas atividades nas
unidades escolares em que for lotado, executando serviços de protocolização e controle de documentos, serviços
de  recepção  e  encaminhamento  de  pessoas  às  unidades  de  atendimento,  serviços  de  digitação  de  dados,
organização de arquivos e escrituração escolar.

Descrição Detalhada
 Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às
exigências de padrões estéticos, visando à transcrição de minutas fornecidas pela chefia.
 Recepciona  pessoas  que  procuram  contatar  a  unidade,  inteirando-se  dos  assuntos  a  serem  tratados,
objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
 Controla agenda de compromissos da chefia, anotando datas e horários de reuniões e entrevistas, a fim de
informá-la sobre as obrigações assumidas.
 Atende e/ou efetua ligações telefônicas, anotando recados ou prestando informações relativas aos serviços
executados.
 Controla o recebimento, envio e expedição de correspondência tais como: fax, cartas, correio eletrônico,
mercadorias  e  outros,  através  de  malote,  protocolos  e  e-mails,  providenciando  os  registros  necessários;
registrando-as em livro próprio, tendo como finalidade o encaminhamento ou despacho às pessoas interessadas.
 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, código ou
ordem alfa numérica, visando a sua pronta localização quando necessário.
 Providencia a reprodução de documentos e encadernação de relatórios, observando qualidade, quantidade e
ordem solicitada pela chefia, assegurando seu atendimento.
 Determina a execução de serviços externos, solicitando e orientando o contínuo ou office-boy na entrega ou
retirada de documentos e/ou pequenas compras, para atender o expediente da prefeitura.
 Pesquisa e levanta informações para o superior ou equipe de trabalho.
 Efetua preenchimento de fichas, cadastros, formulários, requisições de materiais, quadros e outros similares;
 Efetua lançamentos em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de
atender às necessidades do setor, sob orientação; 
 Controla,  organiza  e  atualiza  arquivos  administrativos,  bibliográficos  e  de  estoque,  em  ordem
preestabelecida, sob orientação; 
 Efetua cálculos e conferências numéricas simples; 
 Auxilia os profissionais responsáveis, na realização de campanhas, programas e projetos, junto a usuários;
 Desenvolve atividades administrativas rotineiras e eventuais que possuam orientação prévia;
 Repõe materiais bibliográficos e administrativos em locais pré-estabelecidos sob orientação;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade;
 Organizar a escrituração escolar;

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



TÉCNICO AGRÍCOLA

Descrição Sintética
Executa tarefas de caráter técnico relativas à assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os
agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate à
parasitas e a outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção
agrícola. 

Descrição Detalhada
 Organiza o trabalho em propriedades agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas novas ou aperfeiçoadas
de tratamento e cultivo de terras, para alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo.
 Efetua a coleta e análise de amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros, para determinar a
composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado.
 Estuda os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de
laboratório e experiências, para indicar os meios mais adequados de combate às pragas.
 Orienta a produção de pastagens ou forragens, utilizando técnicas agrícolas, para assegurar a qualidade e
quantidade da produção.
 Registra resultados e outras ocorrências, elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão superior.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
 Mantém organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio Técnico em Agricultura ou Curso de Técnico Agrícola e registro no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.



TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Descrição Sintética
Executa  trabalhos  técnicos  de  laboratório,  relacionados  à  anatomia  patológica,  dosagens  e  análises
bacteriológicas e químicas em geral, para possibilitar o diagnóstico de doenças.

Descrição Detalhada
 Orienta, supervisiona e controla as atividades da equipe auxiliar, indicando as técnicas e acompanhando e

desenvolvimento dos trabalhos,  para garantir  a  integridade física e  fisiológica do material  coletado e a
exatidão dos exames e testes laboratoriais.

 Realiza a coleta de material, empregando técnicas e instrumentação adequadas, para proceder aos testes,
exames e amostras de laboratório.

 Realiza  exames  de  urina,  sorológicos,  hematológicos,  bacterioscópicos  e  bacteriológicos,  empregando
técnicas apropriadas, para possibilitar o diagnóstico laboratorial.

 Interpreta  os  resultados  dos  exames,  análises  e  testes,  valendo-se  de  seus  conhecimentos  técnicos  e
baseando-se nas tabelas científicas, para a elaboração dos laudos médicos e a conclusão dos diagnósticos
clínicos.

 Auxilia na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os
resultados dos exames e informações, para possibilitar consultas por outros órgãos.

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio técnico de laboratório em análises clínicas ou Curso Técnico em laboratório de

análises clínicas ou especialização em análises clínicas.



TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Descrição Sintética:
Atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação,
avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de acordo com normas regulamentadoras e princípios de
higiene e saúde do trabalho. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o
uso  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de  Proteção  Coletiva  (EPC).  Coleta  e
organiza  informações  de  saúde  e  de  segurança  no  trabalho.  Executa  o  Programa  de  Prevenção  de  Riscos
Ambientais (PPRA). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

Descrição Detalhada:
 Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisan-

do política de prevenção;
 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição e determinar fatores de riscos e de acidentes;
 Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instala-

ções e verificando sua observância, para prevenir acidentes;
 Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de proteção;
 Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso;
 Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho;
 Manter contato junto aos serviços médico e social da Instituição para o atendimento necessário aos acidenta-

dos;
 Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e propor as providências cabí-

veis;
 Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes;
 Orientar os funcionários da Instituição no que se refere à observância das normas de segurança;
 Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho;
 Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e medicina do traba-

lho;
 Participar de programa de treinamento, quando convocado;
 Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação;
 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de

informática;
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino  Médio  Técnico  em Segurança  do  Trabalho  ou  Curso  Técnico  em Segurança  do

Trabalho e inscrição no Ministério do Trabalho.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de assistência à enfermagem: Executa pequenos serviços de enfermagem, sob
a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos pacientes.

Descrição Detalhada
 Prepara o paciente para consultas, exames e tratamentos;
 Observa, reconhece e descreve sinais e sintomas à nível de sua qualificação;
 Executa tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais

como: Ministrar medicamentos via oral  e parenteral;  Realizar  controle hídrico;  Fazer curativos;  Aplicar
oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; 

 Executar  tarefas  referentes  à  conservação  e aplicação  de vacinas;  Efetuar  o  controle  de pacientes  e  de
comunicantes  em  doenças  transmissíveis;  Realizar  testes  e  proceder  à  sua  leitura,  para  subsídio  de
diagnóstico;  Colher  material  para  exames  laboratoriais;  Prestar  cuidados  de  enfermagem  pré  e  pós
operatórios; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Prestar cuidados de higiene e conforto ao
paciente e zelar por sua segurança; 

 Zela pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;
 Integra a equipe de saúde;
 Participa de atividades de educação em saúde;
 Orienta os pacientes na pós-consulta, quanto aos cumprimentos das prescrições de enfermagem e médicas; 
 Auxiliar o enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde;
 Executa os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;
 Executa  serviços  gerais  de  enfermagem  como aplicar  injeções  e  vacinas,  ministrar  remédios,  registrar

temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório.
 Prepara  e  esteriliza  os  instrumentos  de  trabalho  utilizados  na  enfermaria  e  nos  gabinetes  médicos,

acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização.
 Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização.
 Orienta  o  paciente  sobre  a  medicação  e  sequência  do  tratamento  prescrito,  instruindo  sobre  o  uso  de

medicamentos material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes.
 Efetua  a  coleta  de  material  para  exames  de  laboratório  e  a  instrumentação  em intervenção  cirúrgicas,

atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada
membro da equipe.

 Participa dos procedimentos pós-morte;
 Participa de ações de vigilância epidemiológica;
 Atua em atividades de atendimento e programas de saúde (pré-natal, puericultura, hipertensão, diabetes,

entre outros), conforme especificações.
 Realiza visitas domiciliares, prestando atendimento de primeiros socorros e convocação de faltosos.
 Auxilia na observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, através de campanhas de educação

sanitária,  levantamento  de  doenças  profissionais,  organizando  e  mantendo  fichas  individuais  dos
trabalhadores.

 Auxilia na realização de inquéritos sanitários nos locais de trabalho.
 Executa ainda atividades de controle de dados vitais, punção venosa, controle de drenagem, aspiração de

cavidades e acompanhamento de pacientes em exames complementares.
 Registra e controla as informações pertinentes à sua atividade através dos recursos disponíveis e rotina do

setor.
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio técnico em enfermagem ou Curso Técnico de Enfermagem, com inscrição no

Conselho Regional de Enfermagem - COREN.



TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de assistência técnica à higiene dental.

Descrição Detalhada
 Participa do treinamento de auxiliares odontológicos.
 Colabora nos programas educativos e preventivos de saúde bucal.
 Colabora nos levantamentos e estudos epidemiológicos. 
 Orienta os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
 Realiza atividades pertinentes as dos auxiliares odontológicos, quando necessário.
 Realiza demonstração de técnicas de escovação, escovação supervisionada, etc.
 Responde pela administração de clínica, na ausência do cirurgião-dentista.
 Supervisiona, sob delegação, o trabalho dos auxiliares odontológicos.
 Faz tomada, revelação e montagem de radiografias intra-orais.
 Realiza teste de vitalidade pulpar.
 Realiza a remoção de indultos, placas e cálculos supra gengivais.
 Executa a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental, sob determinação do Dentista.
 Insere e condensa substâncias restauradoras.
 Polir restaurações.
 Procede a limpeza e a antissepsia do campo operatório, antes e após os procedimentos cirúrgicos.
 Remove suturas.
 Confecciona modelos.
 Seleciona e prepara moldeiras.
 Elabora relatórios diários e mensais.
 Elabora, controla pedidos, estoques de materiais permanentes e de consumo odontológico.
 Supervisiona  e  ajuda  na  organização,  controle,  limpeza,  lubrificação,  esterilização  de  instrumentais,

equipamentos, materiais e local de trabalho, conforme rotina odontológica da gerência de odontologia da
autarquia municipal de saúde.

 Controla informações pertinentes à sua atividade.
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio Técnico em Saúde Bucal ou Curso de Técnico em Saúde Bucal, com inscrição

no Conselho Regional de Odontologia – CRO.



TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Descrição Sumária:
Preparar  materiais  e  equipamentos  para  exames  e  radioterapia.  Operar  aparelhos  de  Raios  X,  Tomógrafo,
Sistemas de Hemodinâmica.

Descrição Detalhada:
 Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus comandos e

observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta;
 Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários;
 Preparar usuários para exame e ou radioterapia;
 Prestar  atendimento  aos  usuários,  realizando  as  atividades  segundo  normas  e  procedimentos  de

biossegurança e código de conduta;
 Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens;
 Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas;
 Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitante;
 Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao

superior eventuais problemas;
 Participar de programa de treinamento, quando convocado;
 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.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio técnico em radiologia ou Curso Técnico em Radiologia.



TÉCNICO EM TOPOGRAFIA

Descrição Sintética
Atua em atividades relativas à área de topografia e agrimensura: Executa desenhos para topografia, tais como
mapas e plantas das mais diversas localidades do município.

Descrição Detalhada
 Realiza levantamentos de ruas, prédios, terrenos, meios-fios e galerias.
 Localiza, com balizas, pontos de alinhamentos.
 Auxilia nos trabalhos de nivelamento com instrumentos de topografia.
 Efetua medições com trenas e correntes de agrimensor.
 Carrega e armar os instrumentos de trabalho e zelar por sua conservação. 
 Elabora planilhas de pré-cálculo de caderneta de campo.
 Elabora croquis de levantamento topográficos.
 Analisa preliminarmente projetos de levantamento topográfico.
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Executa outras tarefas correlatas ao cargo.
 Elabora e desenvolve medições de áreas dentro da circunscrição municipal.
 Elabora desenhos de plantas do município, delimitando áreas e localidades, indicando divisas, número de

emplacamentos, de inscrição e de lotes, para assimilar os dados necessários à confecção do desenho.
 Submete o trabalho à apreciação do superior, consultando sobre possíveis alterações efetuando os ajustes

necessários.
 Presta atendimento ao público, orientando e dando informações sobre lotes e plantas, utilizando-se de dados

que contêm a nomenclatura e numeração de localidades, para prestar esclarecimentos.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio Técnico em Topografia ou Curso Técnico em Topografia



TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Sumária:
Executa funções que visem o atendimento de programas e políticas públicas de controle e vigilância sanitária no
âmbito do município, em coordenação sincronizada com os programas e as políticas implantadas pelos governos
federal e estadual.

Descrição Detalhada:
 Elabora, executa e dirige projetos das áreas de meio ambiente, saneamento básico e saúde pública;
 Assessora  a  unidade  de  saúde  pública  e  outras  sanitárias  com  relação  aos  problemas  de  higiene,
determinando o processo de eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros detritos industriais, a
fim de aconselhar quanto aos materiais e métodos mais indicados para as obras projetadas;
 Supervisiona projetos de construção de esgotos, sistemas de águas servidas e demais instalações sanitárias
de edifícios industriais, comerciais, aquedutos e outras obras sanitárias, de modo a assegurar o atendimento dos
requisitos técnicos e legais;
 Inspeciona poços, fosso, rios, drenos e águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos de
contaminação, para fins de verificação de necessidade de canais de drenagem e de obras de escoamento de
esgotos;
 Realiza vistorias de orientação e educação sanitária junto a população, quando da detecção de problemas
que causem risco a saúde das pessoas;
 Orienta o comércio e a indústria quanto ás normas de higiene sanitária;
 Faz cumprir a leis e regulamentos sanitários.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das

demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantém organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que

estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio técnico em Vigilância Sanitária ou Curso Técnico em Vigilância Sanitária.



TÉCNICO DE SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição Sintética
 Atividades  relacionadas  com  manutenção  de  periféricos  de  informática,  implantando  e  realizando

manutenções em soluções de T.I., suporte de sistemas próprios e locados, instalação e configuração dos
mesmos, propondo alterações, efetuando a manutenções necessárias de hardware e software.

Descrição Detalhada
 Participa  de  estudo  de  viabilidade,  definição  de  objetivos  e  especificações  de  planos  de
desenvolvimento, operação, manutenção e monitoramento da infraestrutura e dos sistemas (aplicativos, Banco de
Dados, Gerenciadores de Rede e etc.);
 Acompanha o  levantamento  de  informações  junto ao  analista,  objetivando a  implantação  de  novos
sistemas
 Mantêm o superior imediato informado sobre o andamento dos trabalhos e resultados obtidos,  para
possibilitar a avaliação das políticas aplicadas, bem como orientar e controlar o desenvolvimento da área de
atuação;
 Elabora e executa plano de segurança (backup, monitoramento da rede, categorias e perfil de acesso e
de usuários);
 Elabora indicadores de efetividade, eficácia e eficiência do setor de informática;
 Realiza manutenções em redes de computadores;
 Realiza manutenções da expansão tecnológica de T.I.;
 Realiza apoio técnico nas licitações referentes à tecnologia;
 Realiza auxilio e apoio técnico em eventos;
 Conhecimento básico em rádios e redes;
 Planeja, implanta, administra e mantem redes de computadores;
 Planeja, analisa, executa e administra expansão tecnológica;
 Analisa logicamente as informações coletadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários à
transformação dos dados de entrada nas informações requeridas pelo usuário, de maneira eficiente, segura e de
acordo com os objetivos estabelecidos pelos gestores;
 Participa da administração da infraestrutura;
 Participa do domínio da regra de negócio dos setores;
 Verifica e checa das solicitações frentes à realidade e necessidade do usuário;
 Realiza levantamento das potencialidades e deficiência da infraestrutura;
 Presta orientação a outros profissionais em assuntos de sua especialidade;
 Instala Sistema Operacional e software;
 Instala Impressoras e periféricos;
 Executa ou promove as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos
equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, quando a cargo
de terceiros;
 Zelar  pela guarda,  conservação,  manutenção e limpeza dos equipamentos e  materiais  peculiares  ao
trabalho, bem como dos locais;
 Desempenhar outras atividades correlatas e afins;
 Dirige  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Médio com conhecimento em hardware e software.



TELEFONISTA

Descrição Sintética
Opera equipamento telefônico, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas,
locais e/ou interurbanas atuando em serviços de centrais de telefonia.

Descrição Detalhada
 Atende e efetua ligações internas e externas; interurbanas e internacionais, transferindo-as para os ramais
solicitados, operando equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou agendas, visando à comunicação entre o
usuário e o destinatário.
 Registra as ligações interurbanas efetuadas, anotando em formulários apropriados o nome do solicitante,
localidade e tempo de duração, para possibilitar o controle de custos.
 Zela pelo equipamento telefônico,  comunicando defeitos  e  solicitando seu conserto e  manutenção,  para
assegurar o perfeito funcionamento.
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
 Anota, conforme norma preestabelecida, dados sobre ligações interurbanas e internacionais completadas;
 Anota e transmite recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado;
 Presta informações e localiza pessoas através de chamada, consulta de listas telefônicas e de funcionários e
rol de números úteis para os órgãos da administração direta e indireta;
 Elabora, atualiza e mantém sob sua guarda agenda telefônica constando os números telefônicos de interesse
dos órgãos para facilitar consultas;
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade;
 Conserva os equipamentos que utiliza providenciando reparos quando necessários.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.



TERAPETURA OCUPACIONAL

Descrição Sintética:
Cabe ao terapeuta ocupacional prescrever, ministrar e supervisionar terapia ocupacional, objetivando preservar,
manter, desenvolver ou restaurar a capacidade funcional do paciente a fim de habilitá-lo ao melhor desempenho
físico e mental possível, no lar, na escola, no trabalho e na comunidade.

Descrição Detalhada:
 Prepara os programas ocupacionais destinados a pacientes com problemas psíquicos ou físicos, baseando-se

nos casos a serem tratados, para desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos;
 Avalia e reavalia o quadro de pacientes, encaminhando a outros setores, quando necessário; 
 Avalia o estado dos pacientes a serem tratados através da terapia ocupacional, identificando as deficiências e

capacidades de cada um;
 Presta atendimento na área de terapia ocupacional preparando atividades individuais ou em grupos, tais

como: atividades plásticas, expressivas, artesanais, horticultura, cozinha e outros, estabelecendo as tarefas
aos pacientes de acordo com cada caso, para possibilitar a cura total ou parcial da deficiência do cliente;

 Avalia  periodicamente  os  resultados  dos  programas  de  terapia  ocupacional  testando  os  pacientes  para
verificar os progressos obtidos, desenvolver a capacidade e melhorar o estado do paciente;

 Dirige  e  supervisiona  as  tarefas  prescritas,  para  ajudar  o  desenvolvimento  dos  programas  e  apressar  a
reabilitação;

 Presta orientações aos pais e/ou responsáveis e familiares dos pacientes;
 Executa outras tarefas correlatas, conforme Lei nº 10.216 de 06/04/01 e Portaria nº 336/GM, de 19/02/02;

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior em Terapia Ocupacional, com inscrição no Conselho de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional - CREFITO



TÉCNICO DESPORTIVO

Descrição Sintética:
É o profissional, que planeja, coordena, executa e controla as atividades de Esporte, Lazer orientando, e promo-
vendo o desenvolvimento técnico do desporto, lazer e da recreação no âmbito municipal.

Descrição Detalhada:
 Coordena, planeja, programa, supervisiona, dirige, organiza, avalia e executa trabalhos, programas, planos

e projetos, bem como realiza treinamentos especializados, nas áreas de atividades físicas e do desporto, nas
suas diversas formas de manifestação; 

 Desenvolve programas de iniciação esportiva e treinamento específico para crianças, orientando-as e esti-
mulando-as à descoberta e escolha das modalidades esportivas, de acordo com a aptidão;

 Organiza e incentiva a participação das crianças em competições desportivas escolares, com o objetivo de
despertar e descobrir potenciais e novos valores; 

 Participa de equipes multidisciplinares e interdisciplinares nas áreas de atividades físicas e do desporto;
 Zela pela conservação e armazenamento dos equipamentos e materiais esportivos sob sua responsabilidade;
 Propõe, coordena, executa, supervisiona e avalia programas, projetos e atividades esportivas, recreativas e

de lazer que atendam às necessidades biopsicossociais da comunidade; 
 Coordena, orientar e supervisiona a elaboração, operacionalização e avaliação programas, projetos e ações

juntos aos profissionais de seus setores;
 Planeja, coordena, participa da elaboração e avaliação dos projetos de estágio supervisionado na área de Es-

portes; 
 Coordena, planeja, executa e avalia em conjunto com os Setores, pesquisas científicas que possam contri -

buir para análise do esporte e lazer, buscando indicadores que possam fundamentar a implementação de po-
líticas de esporte e lazer e subsidiar ações profissionais; 

  Coordena a elaboração de regimentos ou outros instrumentos de caráter normativo, técnico ou administra-
tivo, em conjunto com os profissionais da Secretaria de Esporte e Lazer, estabelecendo cronogramas e prio-
ridades;

 Desenvolve ações conjuntas com outros órgãos, no sentido de contribuir para a promoção e execução de
eventos organizados pela comunidade (seminários, atividades esportivas, culturais e de lazer); 

 Participa do planejamento, execução e avaliação dos Programas de Apoio e Assessoria a Comunidade Estu-
dantil e Educação e Saúde, desenvolvendo ações interdisciplinares, coeducativas, realizadas de acordo com
as necessidades da comunidade nos âmbitos sociais, culturais, de integração e de esportes e lazer, por meio
de dinâmicas e vivências de grupo;

 Propicia, incentiva e viabiliza a capacitação dos profissionais da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer,
zelando para que a Secretaria seja um espaço de crescimento e compromisso com o desenvolvimento dos
indivíduos, da Instituição e da sociedade;

 Participa de reuniões ou ações de caráter intra e extra organizacional e principalmente quando for de inte -
resse das áreas envolvidas do esporte;

 Encaminha providências, garantindo melhores e adequadas condições de trabalho, preservação de patrimô-
nio, recursos humanos e recursos físicos; 

 Coordena atividades básicas de administração e funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer e seus Se-
tores;

 Desenvolve outras ações relacionadas com a área de sua competência.
 Desempenha demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: Ensino Superior Completo com Graduação/Bacharelado em Educação Física; Licenciatura
Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física.



TURISMÓLOGO

Descrição Sintética:
E o profissional que domina conceitos de geografia, história e sabe planejar e elaborar para cada público (alvo),
qual o tipo de local adequado deve ser explorado, verificando cada região, levando em consideração fatores
culturais, físicos e socioeconômicos. Ele é responsável por elaborar, planejar, analisar o impacto da atividade
turística no local, promover a organização de viagens e atividades do setor, como também deve estimular o
desenvolvimento sustentável

Descrição Detalhada:
 Executa estudos, pesquisas e projetos ligados ao turismo local;
 Elabora políticas de Turismo municipais;
 Elabora o planejamento do espaço turístico;
 Analisa e elabora planos para o desenvolvimento do turismo de uma forma consciente; baseando-se em
fatores sociais, culturais e econômicos presentes no município;
 Elabora e coordena trabalhos técnicos, estudos, pesquisas e projetos em diferentes áreas do turismo; 
 Coordena e orienta trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas vocacionadas para o turismo;
 Coordena áreas e atividades de lazer para o público em geral; 
 Coordena e orienta  projetos de treinamento e/ou aperfeiçoamento de pessoal, em nível técnico ou de
prestação de serviços, além de planejar e organizar eventos e viagens 
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade;
 Conserva os equipamentos que utiliza providenciando reparos quando necessários;
 Desenvolve outras ações relacionadas com a área de sua competência;
 Desempenha demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Turismo

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_de_Turismo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viagens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eventos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_do_turismo


TÉCNICO EM MARKETING

Descrição Sintética: O profissional que coordena, supervisiona e participa do planejamento e realização de cam-
panhas promocionais, utilizando meios de comunicação e outros veículos de publicidade e difusão para divulgar
mensagens de interesse público. 

Descrição Detalhada:

 Promover a identificação visual do órgão definindo, juntamente com especialistas da área, marcas, logoti -
pos e outros que visem fixar a imagem da instituição junto à população;

 Buscar a integração visual de todas os setores da gestão pública que abriguem atividades de interesse públi -
co;

 Identificar e analisar tendências da opinião pública, obtidas por meio de sondagem feita pela própria insti-
tuição ou por empresa especializada, sobre a imagem, o conceito, das ações e a credibilidade da Prefeitura 

 Levantar inserções positivas e espontâneas na mídia, objetivando coletar informações necessárias à elabora-
ção de indicadores que definam a imagem institucional da prefeitura e o grau de satisfação dos usuários;

 Ampliar a divulgação das realizações da Prefeitura, explicitando as ações identificadas com a responsabili -
dade social do órgão;

 Articular-se com os veículos de divulgação e publicidade utilizados pela administração municipal de forma
a integrar a Prefeitura nas campanhas publicitárias do Município.

 Realiza contato com agências publicitárias;
 Acompanhar de instalação de comunicação social, 
 Desenvolver campanhas publicitárias, com foco em mídias digitais. 
 Desenvolver relatórios de acompanhamento de campanhas em conjunto com as secretarias para aferição

dos resultados.
 Alimentar o site com informações e fotos dos produtos e atualização de mídias digitais.
 Realizar a comunicação corporativa, junto à mídia, produzindo e revisando os conteúdos.
 Responder pela produção de marketing externo, realizando prospecção de patrocinadores, elaboração de

conteúdo e revisão de material, contato com agências, marketing e distribuição de material.
 Organizar os eventos internos e externos; 
 Propor, analisar e organizar as ações de marketing, voltadas a gestão pública municipal 
 E Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades;
 Realiza treinamento na área de atuação, quando solicitado;
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade;
 Conserva os equipamentos que utiliza providenciando reparos quando necessários;
 Desenvolve outras ações relacionadas com a área de sua competência;
 Desempenha demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: Ensino Médio e Curso Técnico em Marketing



VETERINÁRIO (A)

Descrição Sintética
Atua em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de procedimentos e programas, relativas à área de medicina veterinária.

Descrição Detalhada
 Elabora e coordena projetos de produção animal, a nível municipal em parceria com outras entidades.
 Presta  assistência  técnica,  prioritariamente,  a  grupo  de  produtores  e,  individualmente,  a  produtores
contemplados com programas do governo.
 Inspeciona e fiscaliza locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização de produtos de
origem animal, visando à observância de medidas sanitárias, higiênicas e tecnológicas consideradas necessárias.
 Participa e coordena na realização de exposições, feiras, simpósios, cursos, etc. 
 Promove e coordena a busca de transferência de novas tecnologias que venham a beneficiar a pequena
propriedade rural.
 Desenvolve estudos sobre as causa que originam os surtos epidêmicos, realizando autópsias em animais
mortos, para possibilitar o tratamento adequado ao combate à epidemia.
 Dedica-se ao melhoramento zootécnico da produção e da exploração de espécies  animais,  selecionando
reprodutores, procedendo à inseminação artificial, estabelecendo rações e tipos de alojamento mais indicado em
função da espécie,  raça,  idade e fim a que se destinam, para obter  espécies  de maior peso e resistência às
enfermidades.
 Controla o manejo e distribuição de carnes e alimentos de origem animal, examinando os animais que se
destinam ao  matadouro  e  os  locais  de  abate,  para  garantir  as  qualidades  de  pureza  e  inocuidade  da  carne
destinada ao consumo público.
 Inspeciona periodicamente o gado e outros animais, efetuando exames somáticos, para detectar infecções ou
doença.
 Providencia a imunização das diferentes espécies de animais, vacinando-os contra moléstias, como cólera,
raiva e outras, para evitar a propagação de doenças.
 Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
 Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.
 Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
 Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, equipamentos e local de trabalho, que estão sob
sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.

 Escolaridade: Curso Superior em Medicina Veterinária, inscrição no Conselho Regional de Veterinária -
CRV.



LEI COMPLEMENTAR N. 143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ANEXO VII

DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

I – GABINETE DO PREFEITO

ASSISTENTE  DE GABINETEI
 Receber as autoridades e os hóspedes oficiais do município;
 Manter o Prefeito informado dos assuntos de interesse do governo municipal e também execução de
programas e projetos em andamento;
 Auxiliar no desenvolvimento das atividades de planejamento e na organização dos órgãos que compõem
a administração municipal;
 Representar oficialmente o Prefeito, sempre que credenciado;
 Transmitir  aos  demais  Secretários  Municipais  as  ordens  e  orientações  do  Chefe  do  Executivo
Municipal, zelando pelo seu cumprimento;
 Assessorar o prefeito na coordenação dos órgãos integrantes da estrutura do gabinete e promover a
avaliação do desempenho de suas atividades;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas;

ASSISTENTE DE GABINETEII
 Prestar assistência ao Prefeito no desempenho das atividades administrativas;
 Coordenar e supervisionar o funcionamento do gabinete;
 Preparar os expedientes para despachos do Prefeito;
 Desenvolver  outras  atividades  de  natureza  administrativa  e  de  representação  política  e  social
determinadas pelo Prefeito;
 Assistir o Prefeito em suas audiências;
 Atender autoridades e pessoas em geral, em nome do prefeito;
 Cuidar da correspondência a ser expedida pelo Gabinete do Prefeito;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

OUVIDORIA PÚBLICA

OUVIDOR PÚBLICO
 Receber e apurar denúncias,  reclamações,  críticas,  comentários e pedidos de informação sobre atos
considerados  ilegais  comissivos  e/ou  omissivos,  arbitrários,  desonestos,  indecorosos,  ou  que  contrariem  o
interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde ou agentes públicos;
 Diligenciar junto às Unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações
e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, 
 Coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma
intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta;
 Informar ao cidadão interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os
casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
 Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo
ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.



ASSESSOR ADJUNTO DA OUVIDORIA
 Assessorar o Ouvidor no recebimento e encaminhamento das denúncias, reclamações, críticas e sugestões;
 Atender as demandas da ouvidoria de forma imparcial;
 Buscar subsídio necessário com as áreas para elaboração das respostas;
 Preencher relatórios dos indicadores de reclamações;
 Propor as melhorias nos processos internos;
 Garantir a alta performance de qualidade para todos os atendimentos;
 Atuar no atendimento das dúvidas e queixas dos cidadãos,
 Instruir a respeito de dúvidas no atendimento;
 Sanar dúvidas e reclamações dos servidores;
 Realizar atendimento por telefone e e-mail diariamente;
 Identificar melhorias nos procedimentos;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

GERENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS
 Promover  e  acompanhar  todos  os  atos  necessários  para  captação  junto  a  entidades  de  cooperação
técnica e financeira das esferas estadual e federal, bem como com organismos internacionais aproveitando a
possibilidade de linha de crédito para a viabilidade dos plano, programas e projetos de interesse municipal;
 Gerenciar os termos de cooperação técnica,  adesões e convênios formalizados e suas prestações de
contas;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS
 Supervisionar e gerenciar a execução de projetos ou convênios do município;
 Coordenar e orientar a celebração de acordos e ajustes, viabilizando o desenvolvimento dos projetos em
gestão;
 Auxiliar na formulação de ordenação de despesas;
 Acompanhar processo de prestação de contas de todos os convênios e projetos aos financiadores;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

ASSESSOR DE PROJETOS
 Elaborar projetos sociais com vistas à captação de recursos/participação em prêmios e editais;
 Fomentar, acompanhar, negociar e validar processos de parcerias junto a organizações governamentais e
não governamentais;
 Elaborar e Assessorar a sistematização de projetos institucionais focado para possíveis oportunidades de
parceirização;
 Visualizar oportunidades de captação conhecimentos/experiências em planejamento estratégico e área
contábil;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

ASSESSOR DE CONVÊNIOS
 Assessorar o Superintendente e o Gerente nas atividades 
 Organizar e manter atualizados registros e controles dos convênios celebrados, visando disponibilizar
informações necessárias para manutenção da base de dados;
 Elencar as demandas sociais relacionadas a projetos e convênios;



 Propor parcerias com organizações públicas e privadas para desenvolvimento de projetos destinados a
suprir demandas sociais detectadas;
 Encaminhar projetos para apresentação às instituições de fomento;
 Acompanhar o desempenho orçamentário e  financeiro dos convênios  e  projetos  até  a  prestação de
contas final dos mesmos;
 Manter permanente articulação com os diversos setores da gestão;
 Manter banco de informações dos convênios e projetos e prestar esclarecimentos quando solicitado;
 Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação da
Gestão Pública;
 Orientar os departamentos no sentido de identificar recursos para os convênios;
 Prestar  assessoria  aos  órgãos  da  administração  pública  direta  ou  indireta,  e  outras  entidades,  com
relação aos convênios;
 Prospectar  alternativas  de  recursos  visando  à  realização  de  projetos  ou  programas  no  âmbito  das
políticas públicas;
 Encaminhar os trâmites necessários com vistas a disponibilizar os recursos oriundos dos convênios, em
consonância com a Gestão Municipal;
 Acompanhar junto com as secretarias os recursos dos convênios;
 Acompanhar e controlar a execução dos convênios juntamente com as áreas fins;
 Organizar a prestação de contas dos convênios;
 Fiscalizar Contratos;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

CONTROLADORIA INTERNA

CONTROLADOR INTERNO
 Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias; 
 Avaliar  a  execução  dos  programas  e  dos  orçamentos  quanto  ao  cumprimento  das  metas  físicas  e
financeiras; 
 Comprovar  a  legalidade  dos  atos  de  gestão  de  governo  e  avalia  os  resultados  quanto  à  eficácia,
eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação
dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado, quando se exigir prestações de contas;
 Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles previstos
pela Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual;
 Controlar as operações de crédito, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em restos a pagar; 
 Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; 
 Fiscalizar  o  cumprimento  das  medidas  adotadas  para  retorno  das  despesas  de  pessoal  quando
ultrapassado o limite legal e o montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico; 
 Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos; 
 Acompanhar o cumprimento dos limites orçamentários do Poder Legislativo Municipal; 
 Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde; 
 Acompanhar o equilíbrio financeiro em cada uma das fontes de recursos;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA
 Exercer  as  funções  de  organização,  supervisão  técnica  e  controle  das  atividades  da  Controladoria
Interna;
 Analisar as denúncias e representações recebidas, encaminhando-as conforme a matéria aos setores de
auditoria competente;
 Colaborar com o Controlador Interno no atendimento às consultas e aos requerimentos formulados;
 Supervisionar e coordenar os estudos atinentes à elaboração de atos normativos;



 Acompanhar a gestão de convênios e atos congêneres celebrados pelo município;
 Orientar e acompanhar estudos e projetos que adotem ações de qualidade no âmbito da Controladoria
Interna;
 Auxiliar o Controlador Interno na elaboração do relatório de gestão e na prestação de contas anual do
Prefeito, a ser encaminhada aos órgãos de controle externo;
 Avaliar  o  desempenho e supervisionar a  consolidação do plano de trabalho de auditoria  interna do
órgão;
 Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
 Apurar, por meio de ações de controle, quando for o caso, as denúncias e outras demandas externas que
lhe forem encaminhadas, efetuar o registro e controle dos seus resultados;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA
 Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e dos limites fixados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
 Avaliar a execução dos orçamentos do Município especialmente na área de governo e infraestrutura;
 Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos
orçamentos do Município;
 Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, quanto ao nível de execução das metas e dos
objetivos estabelecidos, à qualidade do gerenciamento e aos mecanismos de controle social;
 Realizar  ações  de  auditoria  e  fiscalização  nos  projetos  financiados  por  recursos  originários  de
empréstimos externos, de doações e de acordos de cooperação técnica;
 Realizar ações de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial,
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais dos órgãos e entidades sujeitas ao controle;
 Realizar  auditoria  da  gestão  dos  recursos  públicos  municipais  sob  a  responsabilidade  de  órgãos  e
entidades públicos e privados, bem como na aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
 Verificar  a  destinação  de  recursos obtidos  com a alienação  de ativos,  tendo em vista  as  restrições
constitucionais
 Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição
em restos a pagar;
 Propor, observância aos prazos estabelecidos, respostas às diligências oriundas do Tribunal de Contas
do Estado;
 Acompanhar  a  execução  das  ordens  de  serviço,  objetivando  verificar  os  ajustes  necessários  e
aperfeiçoar as ações de controle;
 Registrar de forma completa e fidedigna aos fatos, a realização das ordens de serviço;
 Recomendar a instauração de tomada de contas especial e outros procedimentos, bem como recomenda
a  avocação  daqueles  já  em  curso  em  órgão  ou  entidade  da  administração  municipal  para  corrigir  lhes  o
andamento;
 Acompanhar a implementação das recomendações decorrentes das ações de controle da respectiva área
de atuação;
 Registrar e Manter atualizadas, as providências resultantes dos encaminhamentos feitos aos gestores
municipais decorrentes das ações de controle realizadas, monitorando os seus resultados;
 Acompanhar  a  execução  do  Plano  Anual  de Auditoria  Interna  –  PAAI da  entidade,  observados  os
procedimentos estabelecidos pela Unidade de Controle Interno – UCI;
 Fornecer  informações  com vistas  a  manter  atualizado  o  cadastro  das  auditorias  internas  do  Poder
Executivo municipal;
 Identificar e formular propostas de racionalização e aperfeiçoamento de atos normativos de matéria de
sua atuação;
 Propor  normas  técnicas  e  procedimentos  relativos  às  ações  de  controle  na  área  de  governo  e
infraestrutura;
 Propor a edição de manuais, bem como sua atualização na área de governo e infraestrutura;



 Requisitar ou solicitar documentos, informações e acessos a instalações e sistemas informatizados, aos
órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como a outras entidades públicas ou privadas no interesse dos
trabalhos desenvolvidos pela Controladoria Municipal;
 Executar atividades relacionadas à fiscalização de convênios, e a análise documental das prestações de
contas da aplicação de recursos transferidos, verificando o cumprimento do objeto, inclusive fisicamente; 
 Avaliar os contratos de gestão ou termos de parcerias formalizados no âmbito do Poder Executivo de
acordo  com  as  metas  e  indicadores  previamente  definidos,  visando  confrontar  o  objeto  pactuado  com  a
execução;
  Evidenciar os resultados em relatório circunstanciado e oferecer sugestões que propiciem a melhoria do
planejamento e gestão desses instrumentos;
  Orientar os gestores públicos na elaboração das cláusulas dos contratos e acordos;
 Executar atividades relacionadas à. fiscalização dos Processos licitatórios e a Gestão e Fiscalização dos
contratos;
 Apurar representações ou denúncias fundamentadas encaminhadas a Unidade de Controle Interno –
UCI, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA SOCIAL E ECONÔMICA
 Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e dos limites fixados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
 Avaliar a execução dos orçamentos do Município na área social e econômica;
 Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos
orçamentos do Município;
 Fiscalizar e avalia a execução dos programas de governo, quanto ao nível de execução das metas e dos
objetivos estabelecidos, à qualidade do gerenciamento e aos mecanismos de controle social;
 Realizar  ações  de  auditoria  e  fiscalização  nos  projetos  financiados  por  recursos  originários  de
empréstimos externos, de doações e de acordos de cooperação técnica;
 Realizar ações de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial,
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais dos órgãos e entidades sujeitas ao controle;
 Realizar  auditoria  da  gestão  dos  recursos  públicos  municipais  sob  a  responsabilidade  de  órgãos  e
entidades públicos e privados, bem como na aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
 Verificar  a  destinação  de  recursos obtidos  com a alienação  de ativos,  tendo em vista  as  restrições
constitucionais;
 Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição
em restos a pagar;
 Propor, observância dos prazos estabelecidos, respostas às diligências oriundas do Tribunal de Contas
do Estado;
 Acompanhar  a  execução  das  ordens  de  serviço,  objetivando  verificar  os  ajustes  necessários  e
aperfeiçoar as ações de controle;
 Registrar de forma completa e fidedigna aos fatos, a realização das ordens de serviço;
 Recomendar a instauração de tomada de contas especial e outros procedimentos, bem como recomendar
a  avocação  daqueles  já  em  curso  em  órgão  ou  entidade  da  administração  municipal  para  corrigir  lhes  o
andamento;
 Acompanhar a implementação das recomendações decorrentes das ações de controle da respectiva área
de atuação;
 Registrar e Manter atualizadas, as providências resultantes dos encaminhamentos feitos aos gestores
municipais decorrentes das ações de controle realizadas, monitorando os seus resultados;
 Acompanhar  a  execução  do  Plano  Anual  de Auditoria  Interna  –  PAAI da  entidade,  observados  os
procedimentos estabelecidos pela Unidade de Controle Interno – UCI;
 Fornecer  informações  com vistas  a  manter  atualizado  o  cadastro  das  auditorias  internas  do  Poder
Executivo municipal;
 Identificar e formular propostas de racionalização e aperfeiçoamento de atos normativos de matéria de
sua atuação;
 Propor normas técnicas e procedimentos relativos às ações de controle, na área social e econômica;



 Propor a edição de manuais, bem como sua atualização na área social e econômica;
 Requisitar ou solicitar documentos, informações e acessos a instalações e sistemas informatizados, aos
órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como a outras entidades públicas ou privadas no interesse dos
trabalhos desenvolvidos pela Controladoria Municipal;
 Executar atividades relacionadas à fiscalização de convênios, em especial: 
 Proceder  à  análise  documental  das  prestações  de  contas  da  aplicação  de  recursos  transferidos,
verificando o cumprimento do objeto, inclusive fisicamente; 
 Avalia os contratos de gestão ou termos de parcerias formalizados no âmbito do Poder Executivo de
acordo  com  as  metas  e  indicadores  previamente  definidos,  visando  confrontar  o  objeto  pactuado  com  a
execução;
  Evidenciar os resultados em relatório circunstanciado e oferecer sugestões que propiciem a melhoria do
planejamento e gestão desses instrumentos;
  Orientar os gestores públicos na elaboração das cláusulas dos contratos e acordos;
 Executar atividades relacionadas à. fiscalização dos Processos licitatórios e a Gestão e Fiscalização dos
contratos;
 Apurar representações ou denúncias fundamentadas encaminhadas a Unidade de Controle Interno –
UCI, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

ASSESSOR DE CONTROLE NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL
 Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e dos limites fixados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
 Avaliar a execução dos orçamentos do Município;
 Acompanhar e monitor a folha de pagamento;
 Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos
orçamentos do Município;
 Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, quanto ao nível de execução das metas e dos
objetivos estabelecidos, à qualidade do gerenciamento e aos mecanismos de controle social;
 Realizar  ações  de  auditoria  e  fiscalização  nos  projetos  financiados  por  recursos  originários  de
empréstimos externos, de doações e de acordos de cooperação técnica;
 Promover ações de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial,
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais dos órgãos e entidades sujeitas ao controle;
 Realizar  auditoria  da  gestão  dos  recursos  públicos  municipais  sob  a  responsabilidade  de  órgãos  e
entidades públicos e privados, bem como na aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
 Verificar  a  destinação  de  recursos obtidos  com a alienação  de ativos,  tendo em vista  as  restrições
constitucionais
 Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição
em restos a pagar;
 Propor, observâncias aos prazos estabelecidos, respostas às diligências oriundas do Tribunal de Contas
do Estado;
 Acompanhar  a  execução  das  ordens  de  serviço,  objetivando  verificar  os  ajustes  necessários  e
aperfeiçoar as ações de controle;
 Registrar de forma completa e fidedigna aos fatos, a realização das ordens de serviço;
 Recomendar a instauração de tomada de contas especial e outros procedimentos, bem como recomendar
a  avocação  daqueles  já  em  curso  em  órgão  ou  entidade  da  administração  municipal  para  corrigir  lhes  o
andamento;
 Acompanhar a implementação das recomendações decorrentes das ações de controle da respectiva área
de atuação;
 Registrar e Manter atualizadas, as providências resultantes dos encaminhamentos feitos aos gestores
municipais decorrentes das ações de controle realizadas, monitorando os seus resultados;
 Acompanhar  a  execução  do  Plano  Anual  de Auditoria  Interna  –  PAAI da  entidade,  observados  os
procedimentos estabelecidos pela Unidade de Controle Interno – UCI;
 Fornecer  informações  com vistas  a  manter  atualizado  o  cadastro  das  auditorias  internas  do  Poder
Executivo municipal;



 Identificar e formular propostas de racionalização e aperfeiçoamento de atos normativos de matéria de
sua atuação;
 Propor normas técnicas e procedimentos relativos às ações de controle, na área de atos de pessoal;
 Propor a edição de manuais, bem como sua atualização na área de atos de pessoal;
 Requisitar ou solicitar documentos, informações e acessos a instalações e sistemas informatizados, aos
órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como a outras entidades públicas ou privadas no interesse dos
trabalhos desenvolvidos pela Controladoria Municipal;
 Executar atividades relacionadas à fiscalização de convênios, em especial:
  Proceder  à  análise  documental  das  prestações  de  contas  da  aplicação  de  recursos  transferidos,
verificando o cumprimento do objeto, inclusive fisicamente; 
 Avaliar os contratos de gestão ou termos de parcerias formalizados no âmbito do Poder Executivo de
acordo  com  as  metas  e  indicadores  previamente  definidos,  visando  confrontar  o  objeto  pactuado  com  a
execução; evidenciar os resultados em relatório circunstanciado e oferecer sugestões que propiciem a melhoria
do planejamento e gestão desses instrumentos; 
 Orientar os gestores públicos na elaboração das cláusulas dos contratos e acordos;
 Apurar representações ou denúncias fundamentadas encaminhadas a Unidade de Controle Interno –
UCI, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde;
 Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 Representar o Município de Lucas do Rio Verde em juízo ou fora dele na defesa de seus interesses,
cabendo-lhe receber citações iniciais, notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou
acórdãos proferidos nas  ações ou processos em que o Município de Lucas do Rio Verde seja parte  ou,  de
qualquer forma, interessado e naqueles em que a Procuradoria-Geral do Município deva intervir;
 Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer assunto que envolva matéria jurídica;
 Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos titulares de entidades da Administração Indireta
providências de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo interesse público, inclusive a declaração de
nulidade ou a revogação de quaisquer atos administrativos, quando conflituantes com a legislação em vigor ou
com a orientação normativa estabelecida;
 Recomendar ao Prefeito a arguição de inconstitucionalidade de lei ou de norma de efeito legiferante;
 Autorizar a não-propositura e a desistência de ação, a não-interposição de recursos ou a desistência dos
interpostos, bem como a não-execução de julgados em favor do Município de Lucas do Rio Verde, sempre que
assim o reclame o interesse público ou quando tais medidas se mostrarem contra-indicadas ou infrutíferas;
 Reconhecer a procedência de ação judicial movida contra o Município de Lucas do Rio Verde;
 Orientar a defesa do Município de Lucas do Rio Verde e, sempre que for necessário, dos órgãos da
Administração Indireta;
 Determinar a propositura de ações ou medidas necessárias para resguardar os interesses do Município
de Lucas do Rio Verde e das entidades da Administração Indireta;
 Avocar, sempre que entender necessário ou que assim o exigir o interesse público, o exame de qualquer
ato negócio ou processo administrativo envolvendo os órgãos das Administrações Direta e Indireta, assumindo a
defesa do Município de Lucas do Rio Verde se entender conveniente e oportuno;
 Exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenarção, controle e revisão no âmbito
de sua atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de processos na esfera administrativa e
decisória;
 Propor, para aprovação do Chefe do Executivo, projetos, programas e planos de metas da Procuradoria
Municipal;
 Encaminhar  aos  Assessores  Jurídicos  e  Assessores  Adjuntos  do  Município,  de  acordo  com  as
respectivas  competências,  os  processos  administrativos  para  estudos  e  pareceres  e  os  expedientes  para  as
medidas de defesa em juízo;
 Aprovar,  total  ou parcialmente,  ou rejeitar as  manifestações jurídicas  e os pareceres  emitidos pelos
Assessores Jurídicos e Assessores Adjuntos do Município;



 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;

ASSISTENTE DA PROCURADORIA
 Assistir o Procurador Geral do Município no exercício de suas atribuições na distribuição dos processos
administrativos encaminhados à Procuradoria Geral do Municipal e na apreciação dos pareceres emitidos pelos
órgãos de atividades fins;
 Atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo Procurador Geral do Município;
 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas
 Elaborar minutas de atos e documentos do gabinete relativos aos processos administrativos e judiciais;
 Expedir orientações para a defesa dos interesses do Município de Lucas do Rio Verde;
 Eleger diretrizes e definir estratégias para atuação nos processos judiciais considerados especiais em
que  o  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  seja  parte  ou,  de  qualquer  forma,  interessado,  concentrando  as
informações pertinentes e acompanhando o respectivo andamento;
 Acompanhar a atuação dos Assessores Jurídicos e Assessores Adjuntos em processos administrativos ou
judiciais e de grupos de estudos sobre matéria de interesse da Administração Municipal;
 Pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes a unidade, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente
e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade;
 Executar atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas; 

ASSESSOR JURÍDICO
 Desenvolver  as  atividades  previstas  para  o  Assistente  da  Procuradoria  sobre  sua  orientação  ou  do
superior hierárquico imediato;
 Atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo Procurador Geral do Município;
 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas;
 Elaborar minutas de atos e documentos do gabinete relativos aos processos administrativos e judiciais;
 Reunir  elementos de  fato e  de  direito  e  preparar  minutas  de  despacho e  decisão  em processos da
competência do Prefeito e dos Secretários Municipais; 
 Realizar  pesquisas  legislativas,  doutrinárias  e  jurisprudenciais  necessárias  à  instrução  processual,
consultas e questões que lhe forem encaminhadas;
 Prestar Assessorarmento técnico jurídico ao Prefeito e aos Secretários Municipais; 
 Pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes a unidade, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente
e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade; 
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas; 

ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO DE PROCESSO LEGISLATIVO
 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas; 
 Realizar  pesquisas  legislativas,  doutrinárias  e  jurisprudenciais  necessárias  à  instrução  processual,
consultas e questões que lhe forem encaminhadas;
 Pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes à unidade, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente
e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade;
 Assessorar nos processos legislativos; 
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO DE LICITAÇÕES
 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas; 
 Elaborar minutas de atos e documentos do gabinete, relativos aos processos administrativos e judiciais;
 Realizar  pesquisas  legislativas,  doutrinárias  e  jurisprudenciais  necessárias  à  instrução  processual,
consultas e questões que lhe forem encaminhadas;



 Pronunciar-se, sobre os assuntos pertinentes à unidade, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente
e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade; 
 Assessorar nos processos de licitações e contratos; 
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO  DE COBRANÇAS FISCAIS
 Atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo Procurador-Geral do Município
 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas;
 Elaborar minutas de atos e documentos do gabinete, relativos aos processos administrativos e judiciais;
 Atuar nos processos administrativos ou judiciais avocados pelo Procurador-Geral do Município
 Realizar  pesquisas  legislativas,  doutrinárias  e  jurisprudenciais  necessárias  à  instrução  processual,
consultas e questões que lhe forem encaminhadas;  
 Assessorar o processo de cobrança fiscal; 
 Pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes a unidade, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente
e eficaz dos trabalhos que lhe são afetos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade; 
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas; 



II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ASSISTENTE DE GESTÃO
 Assistir o (a) Secretário (a) no que lhe compete;
 Conduzir a elaboração e a  execução dos planos estratégicos e operacionais, em todas as secretarias,
visando a assegurar a integralidade do desenvolvimento, crescimento e continuidade dos serviços;
 Acompanhar as políticas e objetivos específicos de cada setor;
 Coordenar a execução dos respetivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes,
otimizando os esforços para a consecução dos objetivos da Gestão Pública;
 Identificar  oportunidades  de  ampliação  ou  melhoria  nos  produtos  e  processos  finalísticos/serviços
prestados ou soluções de eventuais  problemas contratuais  ou operacionais,  visando  manter  a satisfação do
cidadão;
 Conduzir os processos de mudanças na cultura da organização, visando conquistar o engajamento de
todos os servidores;garantindo a consolidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da
qualidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo;
 Executar as demais atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO
 Assistir o Secretário na condução e  Elaboração dos instrumentos de planejamento do município;
 Orientar os superintendentes nos procedimentos, elaborarção e acompanhamento dos instrumentos de
planejamento;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

 ASSISTENTE DE SECRETARIA
 Prestar assistência diretamente ao Secretário;
 Assistir ao Secretário Municipal de cada unidade administrativa, nas tarefas que lhe forem delegadas;
 Coordenar  e  fiscalizar  para  o  cumprimento  das  metas  determinadas  no  âmbito  de  cada  unidade
administrativa;
 Executar outras tarefas que lhe for delegada.

SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO
 Planejar, coordenar e dirigir todas as atividades relacionadas a área de Comunicação da Prefeitura;
 Assessorar o Prefeito em todos os assuntos relacionados a comunicação;
 Fiscalizar todas as matérias confeccionadas pelos servidores da comunicação direcionadas a imprensa
falada, escrita e televisionada;
 Elaborar e acompanhar os cerimoniais para os eventos do município;
 Supervisionar  as  ações  na  área  de  comunicação,  visando  otimizar  e  implementar  a  política  de
comunicação interna e externa da prefeitura;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Prestar assessorarmento em assuntos relacionados com a imprensa e demais órgãos;
 Cuidar da imagem e da promoção da Administração Pública Municipal frente aos diversos segmentos
da sociedade;
 Divulgar os trabalhos, as obras e os serviços que se realizam no âmbito do Município, promovendo o
conhecimento e o reconhecimento da administração municipal interna e externamente;
 Dar apoio logístico a eventos promovidos pela prefeitura ou em que ela participe;
 Promover, na área de sua competência, novas formas de inserção da prefeitura na vida sócio-cultural do
município; 
 Coordenar  a  cobertura de imprensa em viagens  do Prefeito,  ao  interior  do município,  à  capital  do
Estado, à capital Federal e a outras localidades, quando em representação oficial;
 Tratar do credenciamento de jornalistas para acesso à prefeitura  ou a eventos organizados pela mesma;
 Subsidiar o administrador em entrevistas;
 Fiscalizar Contratos;
 Realizar arquivos de dados e imagens de jornais e revistas do interesse do Município;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.



COORDENADOR DE PRODUÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA
 Gerenciar a publicidade e propaganda da prefeitura;
 Organizar a dinâmica visual de demanda e processos para execução das campanhas publicitarias;
 Criar os textos e as imagens e acompanhar sua produção;
 Administrar as campanhas, produção eletrônicas e eventos, realizados e planejados pela a prefeitura;
 Realizar  a  criação de materiais  de comunicação (anúncios,  peças,  catálogos,  apresentações,  folders,
cartões, manuais, adesivos e etc.);
 Coordenar a produção de projetos gráficos e eletrônicos;
 Planejar, e realizar campanhas publicitárias, de marketing e comunicação online;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

ASSESSOR DE IMAGEM
 Realizar o registro fotográfico de todos os eventos de importância para o Município;
 Produzir e gerenciar imagens fotográficas;
 Preparar imagens digitais para impressão; manipula os acervos fotográficos da Prefeitura Municipal;
 Atuar  na  assistência  técnica  e  na  manutenção  de  equipamentos  fotográficos  e  insumos  e  outras
atribuições que lhe forem determinadas;
 Controlar, organizar e armazena materiais físicos e digitais da produção gráfica produzida na Prefeitura
Municipal;
 Fiscalizar Contratos;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

COORDENADOR DE JORNALISMO
 Promover a  informação de caráter  institucional  entre a  entidade e o público,  através  dos meios  de
comunicação;
 Promover maior integração da instituição com a comunidade;
 Planejar e coordenar pesquisas e campanhas de opinião pública, para fins institucionais;
 Planejar e supervisionar a utilização dos meios audiovisuais, para fins institucionais;
 Criar  folhetos  e  mala  direta;  sugerir  imagens  para  os  textos  criados;  rever  processo  criativo
desenvolvido; contatar fornecedores, usuário, jornalista e mídia; informar fornecedores sobre novos produtos;
 Promover intercâmbios com entidades técnicas, órgãos governamentais e empresas;
 Efetuar campanha institucional;
 Organizar eventos internos e externos;
 Selecionar arquivos, relatórios, artigos, fotografias;
 Divulgar material para imprensa;
 Rastrear noticiário sobre a instituição;
 Redigir documentos, peças e comunicados;
 Utilizar recursos de informática;
 Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente
organizacional.

ASSESSOR DE JORNALISMO
 Promover a divulgação dos atos oficiais da Prefeitura;
 Assessorar o Gestor Municipal em procedimentos voltados a sua área específica de atuação;
 Manter relacionamento com a imprensa, autoridades do município, munícipes e demais atos que lhe
forem atribuídos por seus superiores hierárquicos;
 Priorizar a atualidade da notícia;
 Divulgar notícias com objetividade;
 Adequar a linguagem ao veículo de comunicação;
 Elaborar e distribui pautas;
 Coletar, registra e qualifica a informação;
 Organizar matérias jornalísticas;
 Redigir textos jornalísticos;



 Gravar entrevistas jornalísticas;
 Acessar bancos de dados, imagens e sons;
 Avaliar o resultado dos trabalhos jornalísticos;
 Desenvolver outras atividades de acordo com as especificidades do setor de lotação;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

COORDENADOR DE MARKETING
 Coordenar e acompanhar a elaboração e execução do plano de marketing e/ou propaganda.
 Desenvolver campanhas promocionais.
 Criar anúncios para mídia impressa e eletrônica; 
 Criar folhetos e mala direta; banners, out doors e hot sites para internet e demais peças publicitárias.
 Sugerir imagens para os textos criados.
 Contribuir na concepção do lay-out de campanhas publicitárias.
 Supervisionar os trabalhos de diagramação e arte-final das publicações da instituição.
 Utilizar recursos de informática.
 Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente
organizacional.

ASSESSOR DE MARKETING
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Superintendência de Comunicação;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE
 Acompanhar a execução, no âmbito da secretaria, dos planos e programas, avaliando e controlando os
seus resultados;
 Estudar e avaliar, permanentemente, o custo-benefício de projetos e atividades da secretaria;
 Articular junta às superintendências, a elaboração de planos, programas e projetos pertinentes à área de
atuação da secretaria;
 Substituir o secretário em suas faltas e impedimentos;
 Praticar atos administrativos da competência do secretário, por delegação deste;
 Conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais, em toda a Gestão, visando a
assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade das metas;
 Definir em conjunto com a chefia imediata as políticas e objetivos específicos de cada setor;
 Coordenar a execução dos respetivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes;
 Otimizar esforços para a consecução dos objetivos da Gestão Pública.
 Identificar  oportunidades  de  ampliação  ou  melhoria  nos  produtos  e  processos  jornalísticos/serviços
prestados ou solução de eventuais  problemas contratuais  ou operacionais,  visando a manter  a  satisfação do
usuário cidadão
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

COORDENARDOR DE ALMOXARIFADO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade; tais como recebe, confere, armazena os materiais necessários ao bom andamento da
máquina administrativa; 
 Coordenar a distribuição dos mesmos aos setores administrativos, encaminha as solicitações de compras
ao setor responsável, com o foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administração; 
 Emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da respectiva
área de atuação;
 Encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para análise da Administração;
 Exercer a direção e coordenação dos trabalhos junto ao Almoxarifado do Município;



 Coordenar a organização e manutenção dos arquivos  de estoque de entrada e saída de materiais e o
registro de patrimônio dos bens da prefeitura;
 Coordenar a manutenção do arquivo de bens móveis e imóveis da prefeitura;
 Coordenar a manutenção das prateleiras de materiais em perfeito estado de organização;
 Organizar e controlar a entrega de materiais aos servidores, mediante requisição;
 Coordenar a conferência e o cadastramento de todos os bens móveis adquiridos pela prefeitura;
 Notificar os fornecedores de entregas não efetuadas ou em atraso;
 Receber e conferir os materiais e bens adquiridos;
 Conferir as notas fiscais e suas conformidades com as notas de empenho;
 Atestar  o  recebimento  dos  materiais  nas  notas  fiscais,  a  regularidade  fiscal  e  encaminhar  para
pagamento;
 Coordenar o registro e o armazenamento de todo material estável;
 Autorizar a dispensação dos materiais para secretarias, quando se tratar de materiais de uso imediato ou
não estocáveis;
 Controlar a saída dos materiais armazenados no estoque;
 Receber e processar as requisições de materiais, em conformidade com o estoque disponível;
 Emitir os pedidos de res-suprimento de materiais estocáveis, com base nas demandas e projeções de
consumo;
 Elaborar  os  termos  de  referência  para  aquisição  de  materiais  estocáveis  e  de  consumo  imediato,
procedendo ao encaminhamento para a abertura de processo de compra;
 Controlar o fluxo de pedidos do sistema de registo de preços;
 Monitorar o consumo de materiais e bens;
 Elaborar relatórios de consumo a fim de subsidiar o planeamento das compras;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE PATRIMÔNIO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva  responsabilidade;  com  o  foco  em  resultados,  e  de  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pela
Administração; 
 Efetuar informações acerca dos bens móveis e imóveis da Prefeitura;
 Manter em ordem arquivos e cadastros atualizados do patrimônio do Município;
 Coordenar a fiscalização dos bens móveis existentes nas diversas áreas do Município;
 Emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da respectiva
área de atuação;
 Encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para análise da Administração;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no setor de patrimônio;
 Dirigir o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços relacionados ao
patrimônio;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do patrimônio;
 Cuidar  os  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com  vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Coordenar  o  acompanhamento  dos  processos  de  aquisição,  cessão  e  alienação  de  bens  móveis  e
imóveis;
 Coordenar  a  conferência  das escrituras  de  aquisição  e  alienação,  e  acompanha  os  processos  de
pagamento, quando for o caso;
 Conferir e cadastrar todos os bens móveis e imóveis adquiridos pela prefeitura;
 Controlar a  entregar e dar baixa nos bens alienados;
 Fornecer,  quando  solicitado,  informações  e  documentos  para  subsidiar  os  trabalhos  da  Comissão
Permanente de Avaliação;



 Inspecionar periodicamente os bens móveis e imóveis, solicitando ao órgão competente as providências
necessárias à sua perfeita conservação e destinação;
 Manter atualizado e em perfeito estado o arquivo de escrituras, cartas de adjudicação, plantas, croquis e
outros documentos relacionados com a aquisição, cessão e alienação de bens imóveis do município;
 Manter perfeito e completo o arquivo de termos de empréstimo, de doação, de transferência e outros
documentos referentes à movimentação de bens móveis;
 Manter cadastro dos imóveis declarados de utilidade pública;
 Organizar e manter atualizado o registo e cadastro geral de todos os bens móveis e imóveis, semoventes,
utensílios, maquinarias pertencentes ao município para controle interno e prestação de contas junto ao Tribunal
de Contas do estado;
 Organizar e manter um arquivo contendo: croquis, plantas, memoriais descritivos, laudos de avaliação,
empenhos, ordens de pagamento, certidões, fotografias e outros documentos pertinentes;
 Participar de comissões de inventários, avaliações e reavaliações;
 Registar a movimentação dos bens de um órgão para outro;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADORIA DE FROTA
 Operar sistemas de rádio comunicação e telefonia nas centrais existentes de regulação de frotas; 
 Exercer o controle operacional da frota de veículos de unidades administrativas vinculadas ao Poder
Executivo Municipal; 
 Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; 
 Ter pleno conhecimento sobre amalha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido
pela frota municipal;
 Controlar entrada e saída de veículos; 
 Responsável  pelas  manutenções  periódicas  e  preventivas  das  frotas  vinculadas  ao  Município;
Responsável pelo pagamento de taxas, impostos e multas pertinentes às frotas; 
 Controlar permanentemente a frota, incluindo dados cadastrais e equipamentos de cada veículo (pneus,
rádios, bateria e outros);
 Coordenar o cadastramento e acompanhamento dos dados referentes aos abastecimentos feitos pela
frota;
 Executar outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação.
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;

SUPERINTENDENTE DE FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PERMANENTE
 Promover oportunidades de capacitação e desenvolvimento dos servidores da prefeitura, incentivando
ações voltadas para a cidadania e valorização profissional;
 Efetuar  o  levantamento  de  necessidades  de  capacitação  junto  às  unidades  e  gestores,  por  meio  de
formulários, entrevistas, reuniões setoriais, relatórios do Programa de Avaliação de Desempenho;
 Elaborar e executa os projetos para capacitação e desenvolvimento dos servidores;
 Realizar contatos com instrutores, palestrantes, empresas e instituições;
 Realizar o levantamento de custos e providências para pagamento aos instrutores
 Coordenar a logística e checagem de infraestrutura: local, equipamentos audiovisuais e etc;
 Promover a emissão e registro de certificados;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

CORDENADOR DE FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
 Coordenar a divulgação dos eventos: folders, cartazes etc;
 Providenciar os convites aos participantes;
 Elaborar a comunicação institucional e divulgação externa das atividades;
 Verificar a reprodução do material didático;



 Elaborar relatórios diversos: quem foi treinado, de qual unidade, carga horária, investimento total, nível
de satisfação etc;
 Controlar a evasão nos cursos;
 Realizar o cadastramento dos servidores efetivos para ministrar cursos, palestras etc;
 Organizar os lançamentos dos participantes no sistema próprio de controle;
 Avaliar as atividades de capacitação, de reação e decorridos três meses da realização dos mesmos, com
os gestores e participantes;
 Realizar  pesquisas  e  benchmarking com outras  entidades que ofereçam cursos/eventos  para fins de
capacitação;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS
 Supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento, movimentação e desenvolvimento do pessoal;
 Supervisionar e orientar a execução dos processos de manutenção de pessoal;
 Consolidar e gerenciar as informações de pessoal;
 Consolidar e aplicar legislação de pessoal;
 Avaliar o sistema de gestão de pessoas;
 Coordenar e promover a realização de concursos públicos;
 Supervisionar atos de nomeação, exoneração e movimentação de servidores;
 Acompanhar a elaboração da folha de pagamento;
 Controlar a concessão de direitos e vantagens dos servidores;
 Prestar informações nos processos de sua alçada;
 Supervisionar o preenchimento de guias e informações que devam ser fornecidas a órgão públicos ou
particulares de sua alçada;
 Desempenhar as demais atividades que lhe forem delegadas pelo seu chefe imediato;
 Normatizar, capacitar, acompanhar e prestar orientação técnica aos órgãos setoriais da Administração
Direta nos assuntos relacionados à sua área de atuação;
 Oferecer subsídio para a defesa da Municipalidade, em Juízo ou fora dele, bem como cumpre e orienta
os órgãos setoriais sobre o cumprimento de decisões judiciais em matéria de pessoal da Administração Direta;
 Definir normas e diretrizes relativas aos eventos de frequência e contagem de tempo de serviço dos
servidores públicos municipais;
 Prestar  atendimento  presencial  e  permanente  aos  servidores  públicos  municipais  e  munícipes  nos
assuntos pertinentes à área de gestão de pessoas;
 Dirigir o setor de recursos humanos delegando tarefas aos servidores integrantes da equipe de trabalho; 
 Supervisionar os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos;
 Supervisionar os serviços de elaboração de folha de pagamento e demais rotinas do setor;
 Dirigir a emissão de pareceres sobre os serviços que lhe são inerentes;
 Supervisionar a montagem de processos de aposentadoria e pensão na forma da lei;
 Assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos servidores;
 Chefiar os serviços de informações determinadas por lei aos órgãos de fiscalização internos e externos;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR CENTRAL DE FOLHA DE PAGAMENTO
 Coordenar atos de nomeação, exoneração e movimentação de servidores;
 Coordenar e realiza os serviços de elaboração de folha de pagamento e demais rotinas do setor;
 Controlar a concessão de direitos e vantagens dos servidores;
 Coordenar e acompanhar o preenchimento de guias e informações que devam ser fornecidas a órgão
públicos ou particulares de sua alçada;
 Definir  normas  e  diretrizes  relativas  às  informações  cadastrais  dos  eventos  da  vida  funcional  dos
servidores públicos municipais, inclusive aquelas relativas ao seu recadastramento anual;
 Coordenar  as  diretrizes  relativas  ao  registro  e  assentamento  de  todos  os  elementos  e  ocorrências
relacionados à vida funcional e respectivos deveres e direitos de servidores municipais;



 Coordenar os quadros de pessoal da Administração Direta;
 Gerir o cumprimento de normas para o ingresso de servidores em cargos de provimento efetivo e em
comissão, assim como para a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de excepcional
interesse público;
 Auxiliar  o  Superintendente  de  Gestão  de  Pessoas  nos  assuntos  pertinentes  à  política  salarial  e  de
concessão de gratificações e benefícios, elaborando os impactos financeiros daí decorrentes; 
 Prestar  atendimento  presencial  e  permanente  aos  servidores  públicos  municipais  e  munícipes  nos
assuntos pertinentes à área de gestão de pessoas;
 Atuar de forma integrada com os órgãos setoriais da Administração Direta;
 Estabelecer canal permanente de comunicação com o Instituto de Previdência Municipal de Lucas do
Rio Verde – Previlucas, visando a troca de informações relativas a assuntos previdenciários dos servidores ativos
e aposentados
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Desempenhar as demais atividades que lhe forem delegadas pelo seu chefe imediato;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Coordenadoria Central de Folha d Pagamento;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE REGISTRO DE PESSOAL 
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Coordenadoria Central de Folha d Pagamento;
 Assessorar e controlar o registro funcional e o ponto eletrônico dos servidores;
 Acompanhar e analisa as justificativas apresentadas de ausência apresentadas pelos servidores;
 Capacitar os servidores a respeito da funcionalidade do registro;
 Efetuar o cadastramento dos servidores nos sistemas próprios;
 Emitir relatórios gerenciais de acompanhamento do registro no ponto dos servidores da prefeitura;
 Encaminhar ao responsável pela folha de pagamento os registros de servidores faltantes para desconto;
 Desempenhar as demais atividades que lhe forem delegadas pelo seu chefe imediato;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 Coordenar e controlar prazos dos Processos Administrativos;
 Acompanhar as Comissões de Processos Administrativos Disciplinares em todos os atos processuais;
 Coordenar, organizar e acompanha todas as avaliações dos servidores da prefeitura;
 Participar da avaliação de desempenho dos servidores; 
 Elaborar o cronograma anual de todas as avaliações;
 Convocar os membros de comissões de avaliação para avaliação dos seus servidores;
 Comunicar aos secretários como está avaliação do servidor;
 Sugerir mudanças no processo de avaliação de desempenho dos servidores na prefeitura;
 Manter atualizada todas as avaliações;
 Emitir pareceres e documentos informativos a respeito da avaliação do servidor;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Superintendência de Gestão de Pessoas;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Assessorar o Prefeito na formulação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor;
 Planejar,  elaborar,  propor,  coordenar  e  executa  a  política  do  Sistema  Municipal  de  Defesa  do
Consumidor;
 Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias, sugestões apresentadas por consumidores,
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público e privado;
 Prestar orientações aos consumidores sobre suas obrigações, direitos e garantias,
 Selecionar e fiscalizar as denúncias, efetuar que não sejam de competência deste órgão, encaminhando-
as a entidades de direito;
 Promover debates, seminários, palestras, campanhas, feiras e outras atividades correlatas;
 Apoiar os órgãos e associações comunitárias de defesa do consumidor já existentes;
 Atuar junto ao sistema público municipal, de forma a possibilitar a formação de nova mentalidade nas
relações de consumo;
 Colocar à disposição dos consumidores, mecanismos de informação dos menores preços dos produtos
básicos;
 Organizar e manter cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços
e registrando as soluções, tornando-o público até o último dia útil do ano;
 Expedir  notificações  aos  fornecedores  para  prestarem informações  sobre  reclamações  apresentadas
pelos consumidores, bem como lavrar auto de infração em conformidade com a Legislação em vigor;
 Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor;
 Processar e julgar o procedimento administrativo de acordo com o disposto na legislação em vigor;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.
 Desempenhar as demais atividades que lhe forem delegadas pelo seu chefe imediato;

ASSESSOR ADJUNTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Superintendência de Defesa do Consumidor;
 Estabelecer mecanismo, controle e arquivamento das reclamações em tramitação nos setores de sua subordinação;
 Encaminhar as reclamações, quando necessário, aos órgãos competentes;
 Promover mecanismos que possibilitem a uniformização dos procedimentos técnicos e rotineiros das
superintendência;
 Participar de campanhas educativas;
 Apurar as denúncias e reclamações, preservando a identidade do reclamante, e adotar medidas legais cabíveis;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÕES E COMPRAS
 Planejar,  elaborar,  propor,  coordenar  e  executar  as  atividades  inerentes  a  elaboração  dos processos
licitatórios em sua fase interna e encaminhar para Comissão Permanente de Licitações;
 Acompanhar as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitações e dos(as) Pregoeiros
(as) nos processos de compras de materiais e equipamentos;
 Instruir processo de registro de preços de serviços com base em levantamento de consumo, nos termos
definidos no decreto relativo ao sistema de registro de preços, para procedimentos de licitação;
 Consolidar as informações relativas às estimativas individual e total de consumo, bem como promover
as devidas adequações, com vistas à definição do Projeto Básico para atender aos requisitos de padronização;
 Aplicar  penalidades  e  regista  em  controle  específico,  divulgando  internamente  e  externamente  as
penalidades aplicadas
 Solicitar  a  inscrição,  na  dívida  ativa  do  Município,  das  multas  não  recolhidas  pelas  empresas
inadimplentes;
 Receber  e  encaminha  à  autoridade  competente  as  solicitações  de  troca  de  produtos  e/ou  marcas
pleiteadas pelos licitantes;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



COORDENARDOR DE LICITAÇÕES
 Coordenar e efetuar levantamentos, estudos, projetos e análise nos termos de referência de licitações de
materiais,  equipamentos,  obras  e  serviços  para  o  desencadeamento  das  licitações  através  da  Comissão
Permanente de Licitações e Pregoeiros (as);
 Elaborar  todos  os  processos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação  relacionados  às  compras  de
materiais,  equipamentos e contratação de serviços e obras,  bem como as alienações, observado a legislação
pertinente;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
 Assessorar o Coordenador e o Superintendente na Elaboração e a abertura das licitações para realização
de compras;
 Organizar todos os procedimentos licitatórios;
 Controlar a gestão e fiscaliza a execução de contratos;
 Observar as recomendações de contas da Gestão Municipal;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE COMPRAS
 Coordenar e acompanha os pedidos de compras da prefeitura;
 Acompanhar o cadastramento de  fornecedores  e  produtos  e  o  lançamento das  notas  de  compra  no
sistema;
 Elaborar as planilhas e cotações para a emissão dos pedidos de compras, Acompanhar o  processo
de entrega,juntamente com  os pedidos;
 Prestar apoio em tarefas operacionais na área de compras, como: colocação de pedidos e preenchimento
de relatórios;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE COMPRAS
 Assessorar o coordenardor nas tarefas operacionais na área de compras;
 Colaborar com os pedidos;
 Preencher relatórios;
 Controlar contratos de serviços do departamento;
 Realizar o controle de compras;
 Reparar e encaminha documentos aos setores;
 Tirar cópias;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS
 Desenvolver,  analisar,  controlar,  acompanhar  e  executar  os  Contratos,  recebendo  os  processos  de
abertura  de  licitação,  analisando,  elaborando  edital,  avisos,  atas,  parecer,  recurso,  mandado  de  segurança,
contratos  administrativos,  termo  aditivo,  convênios,  relatórios,  planilhas,  demonstrativos,  correspondências,
comunicados e demais documentos inerentes a instrução/julgamento/conclusão do contrato;
 Analisar e promover a otimização dos processos de trabalho, buscando a melhoria de eficiência no
desenvolvimento  das  atividades,  visando  o  cumprimento  dos  prazos  institucionais,  em consonância  com as
exigências dos Órgãos de Controle Interno e Externo;
 Coordenar, controlar e acompanhar os prazos contratuais e a fiscalização dos contratos;
 Orientar os fiscais de contratos quanto aos procedimentos de fiscalização e emissão dos relatórios; 
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



ASSESSOR DE CONTRATOS
 Assessorar o superintendente nas tarefas operacionais na sua área de atuação;
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Superintendência de Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DA GUARDA MUNICIPAL
 Comandar as questões administrativas pertinentes a Guarda Municipal;
 Organizar e coordenar as atividades do corpo da Guarda Municipal;
 Manter a ordem e a disciplina, de acordo com a hierarquia da Instituição e em conformidade com a
legislação em vigor;
 Deliberar assuntos de interesse da Instituição, bem como pleiteia a aquisição de bens e execução de
serviços necessários ao funcionamento do órgão;
 Analisar, instruir e relatar os processos, os expedientes internos e externos a serem encaminhados à
decisão do Secretário ou do Prefeito em consonância com a legislação vigente;
 Representar a Guarda Municipal nas solenidades de caráter civil, militar e eclesiástica;
 Representar o Chefe do Executivo Municipal em solenidades, conforme delegação do mesmo;
 Tomar as decisões finais das questões decorrentes de deliberações dos Guardas Municipais de acordo
com a previsão legal;
 Designar integrantes da Instituição para execução de atividades administrativas;
 Integrar-se com as autoridades policiais do Município, no sentido de oferecer e obter a necessária e
indispensável colaboração mútua;
 Supervisionar  o  controle  e  distribuição  de  equipamentos  e  materiais  destinados  ao  uso  da  Guarda
Municipal, tais como veículos, uniformes;
 Criar comissões que se tornem necessárias ao bom andamento do serviço;
 Coordenar, controla e fiscaliza as atividades dos setores da Guarda Municipal;
 Planejar de forma geral objetivando a organização da Instituição, visando às necessidades de pessoal,
materiais e serviços e ao efetivo emprego da Instituição;
 Orientar  a  distribuição  dos  recursos  humanos  e  materiais,  tendo  por  objetivo  a  otimização  e
aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas;
 Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse da Guarda Municipal;
 Prestar contas de suas ações e atribuições à secretaria a qual a Instituição está diretamente subordinada e
ao Conselho Municipal de Segurança; 
 Providenciar de imediato a substituição do guarda municipal que não tenha comparecido ao local de
trabalho ou que tenha se ausentado do local sem a devida autorização;
 Zelar pelo cumprimento das normas internas da Guarda Municipal;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE GUARDA DE PATRIMÔNIO
 Organizar os horários e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao departamento;
 Promover reuniões periódicas com os subordinados de serviço; 
 Fazer a intermediação na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais
cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;
 Cumprir e fazer cumprir as normas internas;
 Acompanhar pessoalmente, ocorrências de desordem ordem patrimonial quando solicitado;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE TRÂNSITO
 Cumprir com as competências constantes do artigo 24 da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de dezembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, e nos regulamentos dos serviços que lhe são inerentes;
 Coordenar e fiscaliza o trânsito no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover,  a  autuação e a  aplicação das  medidas administrativas cabíveis,  quando da ocorrência de
infrações das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro;



 Analisar  e  autorizar  os  polos  geradores  de  tráfego  com  vistas  à  adequação  de  projetos  viários,
sinalização de trânsito, infraestrutura de transporte,
 Autorizar a utilização da via pública, sua interdição, parcial ou total, permanente ou temporária, e o
estabelecimento de desvios ou alterações de tráfego de veículos;
 Desenvolver  estudos  para  a  Política  de  Circulação  de  Cargas  do  Município  e  dos  modais  não
motorizados;
 Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança no trânsito, de acordo com as
diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito e do Departamento Nacional de Trânsito;
 Planejar,  coordenar  e  realizar  palestras  educativas  e  cursos  destinados  aos  permissionários,
concessionários e demais agentes integrantes do sistema de transporte,  assim como às comunidades,  escolas
públicas  e  particulares,  empresas  e  demais  organizações  governamentais  ou  privadas,  visando a  criação  da
consciência cidadã em relação ao trânsito;
 Elaborar  e  distribui  material  socioeducativo  à  população  de  Lucas  do  Rio  Verde,  objetivando  a
conscientização dos mesmos quanto às regras de trânsito;
 Executar  outras  ações  e  atividades  dispostas  em  lei  e  em  atos  normativos  ou  regulamentares,  ou
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
 Organizar blitz no trânsito em parceria com a Polícia Militar;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 Coordenar e promove estudos de aprimoramento organizacional,  análise funcional e estrutural,  bem
como sobre o aperfeiçoamento do fluxo de informações e operações da instituição;
 Realizar estudos de sistemas;
 Fixar normas e procedimentos para o desenvolvimento e operação dos sistemas informatizados;
 Levantar dados sobre os problemas com os usuários;
 Verificar necessidade de ajustes e reparos;
 Desenvolver outras atividades de acordo com as especificidades do setor de lotação;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
 Efetuar  o  planejamento  e  gerenciar  a  capacidade  dos  elementos  de  infraestrutura  necessários  ao
funcionamento dos serviços e soluções de TI otimizando ao máximo os recursos disponíveis.
 Identificar, implementar e administrar as soluções de infraestrutura de TI para prover serviços de TI;
 Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, sistemas operacionais e
softwares  básicos  necessários  ao  funcionamento  adequado  das  soluções  de  TI,  zelando  pela  garantia  da
manutenção dos mesmos;
 Prover o ambiente de rede de dados, voz e imagem adequado para a interligação dos usuários com os
serviços de TI e controla a integração das redes internas de comunicações do IFCE com os serviços de ISP
(Internet Service Provider) contratados.
 Promover e  controlar  a  integração  da infraestrutura  de telecomunicações internas  do IFCE com os
serviços de RTPC (Rede Telefônica Pública Comutada) contratados, tão quanto garantir a disponibilidade dos
serviços de telefonia.
 Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
 Gerenciar e monitorar a capacidade dos ativos de rede.
 Efetuar  o  levantamento  da  infraestrutura  de  tecnologia  da  informação  para  o  bom andamento  dos
trabalhos;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE MANUTENÇÃO
 Assessorar o coordenar na manutenção dos equipamentos;
 Realizar manutenção corretiva dos equipamentos;
 Avaliar o funcionamento dos equipamentos;



 Efetuar a troca de peças conforme vida útil do aparelho;
 Conferir ajustes conforme o padrão;
 Testar os equipamentos e orientar os usuários para o uso correto;
 Fiscalizar Contratos;
 Desenvolver outras atividades de acordo com as especificidades do setor de lotação;

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
 Assessorar o coordenar no suporte técnico em máquinas e equipamentos de informática;
 Levantar dados sobre o problema com o usuário;
 Identificar os defeitos e problemas dos equipamentos;
 Verificar necessidade de ajustes e reparos;
 Fazer manutenção corretiva dos equipamentos;
 Avaliar o funcionamento do equipamento;
 Trocar peças conforme vida útil do aparelho;
 Conferir ajustes conforme o padrão;
 Fiscalizar Contratos;

ASSESSOR ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA
 Assessorar o coordenador e o assesor de infraestrutura nas tarefas operacionais na sua área de atuação;
 Prestar apoio técnico das atividades da Coordenadoria de Manutenção e Infraestrutura;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE SISTEMAS
 Coordenar equipe de desenvolvimento de sistemas, aplicando conhecimentos técnicos, utilizando novas
ferramentas e tecnologias da internet, orientando em soluções mais complexas;
 Elaborar e realizar levantamentos sobre informações e dados, para estudo e implantação de sistemas;
 Fiscalizar Contratos;

COORDENARDOR DE DESENVOLVIMENTO
 Orientar a equipe de programadores e no controle dos processos e tarefas;
 Aplicar conhecimentos técnicos;
 Utilizar novas ferramentas e tecnologias da internet;
 Orientar as soluções mais complexas;
 Elaborar o levantamento sobre informações e dados, para estudo e implantação de sistemas;
 Coordenar o cumprimento dos prazos;
 Delegar à equipe as atividades para o cumprimento do cronograma atendimento;
 Analisar os pedidos de melhorias e delegar à equipe a realização dos serviços;
 Priorizar com a equipe, as melhorias a serem implantadas na prefeitura,
 Fiscalizar Contratos;

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 Supervisionar e coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento da Administração Direta e
Indireta do município;
 Normatizar os procedimentos necessários às atividades de programação e execução orçamentárias,
 Elaborar e consolida os respectivos instrumentos legais;
 Sistematizar  informações  gerenciais  referentes  às  receitas  e  despesas  orçamentárias,  com  vistas  a
subsidiar a tomada de decisão da Gestão;
 Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que
integram a superintendência e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADORIA DE GESTÃO
 Coordenar e executar atividades administrativas inerentes à secretaria de Gestão;
 Auxiliar na redação e digitação de documentações necessárias da secretaria;



 Auxiliar a Secretária da Gestão a manter organizado o arquivamento de documentos ativos e inativos da
Gestão;
 Auxiliar na realização de cotações e reservas de passagens aéreas, hospedagens junto à secretaria; 
 Atender aos pedidos de material de expediente, anotando em formulário de entrega de material ou plani-
lha;
 Levantar a necessidades de compras junto ao setor financeiro
 Receber e encaminhar documentações destinadas à coordenadora, a chefia da divisão financeira e a che-
fia da divisão administrativa;
 Atender ao público interno e externo fornecendo informações administrativas pertinentes;
 Auxiliar  na  realização  de  cotação  de  material  de  expediente  e  materiais  permanentes  destinados  a
gestão; Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSORIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
 Assessorar o coordenador  nas tarefas operacionais na sua área de atuação;
 Prestar apoio técnico das atividades da Coordenadoria de Gestão e Superintendência de Planejamento e
Gestão;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE PLANEJAMENTO
 Coordenar e orientar a formulação das programações orçamentárias, analisando e compatibilizando as
propostas conforme estabelecido pelo PPA – Plano Plurianual;
 Consolidar as proposições mediante a lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.
 Analisar e avaliar as propostas de modificação da programação orçamentária contida nas solicitações de
créditos adicionais, e as alterações de orçamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADOR DE COOPERAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
 Coordenar os serviços da Junta de Serviços Militar e do Posto do Ministério do Trabalho e Posto de
Identificação;
 Convocar todos os jovens que irão completar 18 anos e que são obrigados a fazer o seu alistamento
militar;
 Organizar a cerimonia de entrega de certificados de reservista no município para fazer o alistamento
militar;
 Receber dos cartórios a relação de óbitos dos cidadãos na faixa de 18 a 45 anos e registar no sistema ou
nas Fichas de Alistamento Militar;
 Confecionar  documentos  militares  diversos:  Ex.  Certificados  de  Dispensa  de  Incorporação  (CDI),
Certificados de Isenção (CI), Certificados de Dispensa do Serviço Alternativo (CDSA), etc;
 Abrir  processos  de:  Requerimentos  de  2ª  via  de  Certificado de  Reservista,  Certidão  de  Tempo de
Serviço Militar, Histórico Militar, Retificação de dados, etc;
 Efetuar o alistamento militar dos brasileiros residentes no município;
 Manter em dia o fichário de todos os brasileiros alistados no município;
 Desenvolver o Exercício de apresentação da Reserva (EXAR), carimbando o Certificado de Reservista
daqueles  reservistas  que foram licenciados das  Organizações  Militares  das  forças  Armadas,  nos últimos 05
(cinco) anos, residentes no município ou em trânsito, atualizando todos os dados nas respetivas Fichas;
 Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal;
 Coordenar a confeção de Carteiras de Identidade;
 Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
 Fiscalizar Contratos;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.



COORDENADOR DE GESTÃO
 Coordenadar  as  atividades  e  os  recursos  disponíveis,  de  forma  a  atender  as  competências  da
Superintendência  e  outras  compatíveis  com sua  área  de  atuação,  observando  o  cumprimento  da  legislação
específica; 

 Coordenar  e  supervisionar  os  serviços  necessários  ao  funcionamento  e  manutenção  das  Unidades
Operacionais e não operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; 
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades da
Secretaria; 
 Organizar e coordenar a fiscalização administrativa da Secretaria e prestadores de serviços; 
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades da Secretaria;
 Emitir  pareceres  sobre  assuntos  relacionados  a  parte  administrativa  da  Secretaria;  acompanhar  a
execução de contratos firmados pela Secretaria com prestadores de serviços; 
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução; 
 Supervisionar  o  controle  pela  guarda  e  manutenção  dos  bens  móveis  e  imóveis  de  propriedade da
Secretaria; 
 Responder acerca de assuntos referentes aos servidores no que se refere a documentos e prestação de
contas dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente ao departamento de Recursos Humanos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Assessorar o coordenador de gestão nas tarefas operacionais na sua área de atuação;
 Prestar apoio técnico das atividades da Coordenadoria de Gestão;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



III – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ASSISTENTE DE FINANÇAS
 Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controla os serviços gerais da
secretaria, elaborando correspondências e documentos necessários para o perfeito andamento dos serviços em
sua unidade de trabalho;
 Elaborar pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos
trabalhos técnicos e administrativos;
 Coordenar  e  promover  a  execução  dos  serviços  gerais  de  escritório,  verificando  a  exatidão  dos
documentos, para assegurar a obtenção dos resultados;
 Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas,
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços;
 Substituir eventualmente o seu superior imediato em compromissos, tais como reuniões;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom andamento;
 Cuidar  dos  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com  vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Administração Pública Municipal;
 Exercer as atividades de planejamento governamental mediante a orientação normativa e metodológica
aos  diversos  departamento  da  secretaria  municipais  na  concepção  e  desenvolvimento  das  respetivas
programações, auxiliando o setor de planejamento municipal;
 Proceder ao controle, acompanhamento e avaliação na consecução dos objetivos consubstanciados em
seus planos, programas orçamentários da Secretaria de Finanças; 
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de contabilidade;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orientar e fiscalizar a sua execução;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Cuidar  dos  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com  vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de contas do Estado (TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade Pública;
 Acompanhar a programação e execução orçamentária e financeira;
 Acompanhar a escrituração contábil e a documentação pertinente;
 Acompanhar as fases de execução da despesa;
 Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios;
 Acompanhar, orientar, assessorar a execução orçamentaria, prestação de contas e auditoria digital; 
 Acompanhar o controle dos limites e das condições para a inscrição de “restos a pagar” processados ou
não;
 Acompanhar o controle da fonte/destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
 Acompanhar e elaborar, juntamente com o contador, as defesas do possíveis apontamentos dos órgãos
de fiscalização (Interno e Externo);
 Distribuir as tarefas, orientando e fiscalizando a sua execução;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



COORDENARDOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de execução orçamentária;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Cuidar  dos  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com  vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de contas do Estado (¨TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade Pública;
 Acompanhar a programação e execução orçamentária e financeira;
 Acompanhar a escrituração contábil e a documentação pertinente,bem como as fases de .execução da
despesa.
 Orientar e acompanhar a Execução Orçamentaria; 
 Acompanhar o controle da fonte/destinação de recursos;
  Elaborar,  juntamente  com  o  contador,  as  defesas  do  possíveis  apontamentos  dos  órgãos  de
fiscalização(Interno e Externo);
 Acompanhar a alteração das dotações orçamentárias (créditos especiais e suplementares);
 Fiscalizar Contratos;
 Distribui as tarefas, orientando e fiscalizando a sua execução;

COORDENARDOR DE AUDITORIA DIGITAL
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de auditoria digital;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de contas do Estado (TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade Pública e
também sobre o Sistema de Auditoria Publica Informatizada de Contas – APLIC, do TCE/MT.;
 Responsável pelo Sistema de Auditoria Publica Informatizada de Contas – APLIC, do TCE/MT, exceto
as cargas tempestivas de licitação;
 Acompanhar e elaborar, juntamente com o contador, as defesas do possíveis apontamentos dos órgãos
de fiscalização(Interno e Externo);
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Exerce a direção dos trabalhos do setor de prestação de contas;
 Promove por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despacha diretamente com o chefe imediato;
 Comunica ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribui as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Mantém  contatos  com  consultoria  técnica  especializada,  com  o  Tribunal  de  contas  do  Estado
(¨TCE/MT) e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade
Pública.



 Acompanha a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios
 Elabora a prestação de contas exigidas pelos orgãos de fiscalização (interno e Externo);
 Elabora a prestação de contas dos fundos contábeis junto as conselhos legalmente implantados;
 Elabora a prestação do contas aos orgãos federais (STN, SIOPS e SIOPE);
 Supervisiona  e  orienta,  juntamente  com o  contador,  a  montagem  fisica  dos  balancetes  e  balanços
publicos;
 Responsável pelas publicações pertinentes as prestações de contas;
 Acompanha e elabora, juntamente com o contador, as defesas do possiveis apontamentos dos orgãos de
fiscalização(Interno e Externo) 
 Distribui as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;

ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 Exercer Assessoramento dos trabalhos do setor de contabilidade;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de contas do Estado (¨TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade Pública;
 Acompanhar e Assessorar a programação e execução orçamentária e financeira;
 Acompanhar e assessorar a escrituração contábil e a documentação pertinente;
 Acompanhar o controle dos limites e das condições para a inscrição de “restos a pagar” processados ou não;
 Acompanhar o controle da fonte/destinação de recursos;
 Acompanhar e assessorar a alaborarção, juntamente com o contador, das defesas do possíveis apontamentos
dos órgãos de fiscalização(Interno e Externo);
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

SUPERINTENDENTE DE TRIBUTOS
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de tributos;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Tributação;
 Acompanhar as fases de execução da receita pública municipal;
 Acompanhar, orientar as Assessorias de Cadastro Técnico, Cadastro Imobiliario, de Tributos e Adjunta de
Tributos;
  Acompanhar o controle  das condições para a inscrição em divida ativa;
 Distribui as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Fiscalizar Contratos;
 Acompanhar a evolução de todos os Tributos Municipais e promover ações no sentido de aprimorar a
metodologia empregada em sua forma arrecadação.



COORDENARDOR DE CADASTRO TECNICO
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de diretoria de cadastro técnico;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Tributação/Fiscalização;
 Coordenar e orienta os procedimentos operacionais do cadastro técnico;
 Supervisionar o recebimento dos protocolos tendo anexa toda à documentação;
 Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal;
 Supervisionar e orientar a montagem do processo e analisar a documentação;
 Atender ao público;
 Emitir relatórios;
 Fiscalizar Contratos;
 Acompanhar, orientar e conferir o registro do contribuinte no sistema informatizado;
 Supervisionar  e  acompanhar  a  cobrança  da  Taxa  de  Fiscalização  conforme  Tabela  III  anexo  da
legislação Lei Complementar Municipal nº 046/2006 e suas alterações (Código Tributário Municipal);
 Acompanhar e conferir a emissão do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento;
 Orientar contribuinte quanto a emissão da ranfs;
 Informar no caso de prestador de serviço a necessidade de solicitação no cadastro no sistema WEB ISS;
 Supervisionar e orientar o arquivamento e digitalização dos processos.

COORDENARDOR DE CADASTRO IMOBILIARIO
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de diretoria de cadastro imobiliário;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Atender ao público;
 Emitir relatórios;
 Receber  os  protocolos  tendo  anexa  toda  à  documentação  para  cadastramento  de  loteamentos,
solicitações de títulos de propriedade;
 Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal;
 Montar o processo e analisar a documentação;
 Coordenar o lançamento de alvará de construção, atualização cadastral;
 Atualizar o registro do contribuinte no sistema informatizado;
 Fiscalizar Contratos;
 Supervisionar e orienta o arquivamento e digitalização dos processos.

COORDENARDOR DE TRIBUTOS
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de diretoria de tributos;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;



 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Atender o público;
 Acompanhar dívida ativa;
 Emitir relatórios; 
 Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal;
 Acompanhar o processo de lançamento de IPTU;
 Acompanhar e realização de atualização da planta genérica;
 Acompanhar e confere os serviços executados quanto a notificação fiscal, emissão, entrega e editais,
protestos e emissão de boletos de cobrança;
 Acompanhar e confere a emissão de certidão de execução fiscal;
 Atualizar o registro do contribuinte no sistema informatizado;
 Fiscalizar Contratos;
 Supervisionar e orientar o arquivamento e digitalização dos processos.

ASSESSOR DE TRIBUTOS
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de assessoria de tributos;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Atender o público;
 Emitir relatórios;
 Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal;
 Acompanhar e conferir os serviços quanto ao atendimento e esclarecimento das dúvidas ao público;
 Acompanhar e conferir a emissão de certidões, guias de recolhimento, ITBI (imposto de transferência
de bens inter-vivos), entrada de projetos de construção, solicitações de habite-se, analises de formal de partilha,
títulos de propriedade;
 Atualizar o registro do contribuinte no sistema informatizado;
 Fiscalizar Contratos;
 Supervisionar e orientar o arquivamento e digitalização dos processos.

ASSESSOR ADJUNTO DE TRIBUTOS
 Exercer a assessoria dos trabalhos da Superintendência de Tributos;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Assessorar em outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Tributação;
 Assessorra o companhamento das fases de execução da receita pública municipal;
 Assessorar, orientar as coordenadorias vinculadas a Superintendência de Tributos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.



SUPERINTENDENTE DE DÍVIDA ATIVA
 Exercer a direção dos trabalhos do setor;
 Planejar e coordenar a cobrança de débito em Dívida Ativa;
 Promover a inscrição dos débitos em Dívida Ativa;
 Gerenciar a emissão da Certidão de Dívida Ativa, enviando-as ao órgão competente para cobrança judicial;
 Emitir Certidão Negativa de Débito – CND;
 Deferir parcelamento relativo aos débitos inscritos em Dívida Ativa;
 Controlar os prazos prescricionais e decadenciais;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão.
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à cobrança da Dívida Ativa;

ASSESSOR DE COBRANÇA
 Manter cadastro atualizado da Dívida Ativa;
 Manter controle das cobranças judiciais;
 Manter o livro da Dívida Ativa atualizado;
 Emitir notificações aos contribuintes inscritos em Dívida Ativa;
 Inscreve de forma legal a dívida ativa, os débitos objeto de notificação ou de imposição de multa que
não tenham sido pagos em prazos determinados;
 Controlar e confere a dívida ativa atualizando-a na forma da Lei
 Encaminhar os processos tributários administrativos para a Assessoria Jurídica para execução fiscal;
 Registrar a baixa da dívida paga pelo contribuinte;
 Emitir  relatório  detalhado  da  dívida  ativa  com  a  identificação  de  devedores,  créditos  inscritos  e
recebidos das cobranças realizadas administrativas e judicialmente. 
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos.

SUPERINTENDENTE FINANCEIRO
 Exercer a direção dos trabalhos do setor financeiro (tesouraria);
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Acompanhar a movimentação financeira;
 Acompanhar as fases de execução dos pagamentos;
 Acompanhar o pagamento dos recursos provenientes de celebração de convênios;
 Acompanhar o lançamento de receita da arrecadação de tributos municipais,estaduais e federais;
  Acompanhar  a conciliação bancaria;
 Assinar documentos relativos a movimentação financeira;
 Acompanhar escala de ferias;
 Realizar reuniões com o setor;
 Coordenar e orientar a Diretoria de Pagamento, Administrativa e Financeira; 
 Manter relacionamento com as  instituições financeira;



 Manter relacionamento com os fornecedores;
 Solicitar abertura de novas contas bancaria;
 Autorizar, em conjunto com a secretaria de finanças,  a movimentação bancaria pelo gerenciador financeiro(on line);
  Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o tribunal de contas do estado (TCE/MT) e
participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à contabilidade pública;
 Acompanhar e elaborar, juntamente com o contador, as defesas do possíveis apontamentos dos órgãos de
fiscalização(interno e externo);
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar  por todos os  equipamentos e  materiais  permanentes e  de consumo,  com vista  a  sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
  Exercer outras funções correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Fiscalizar Contratos;
  Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

COORDENARDOR DE PAGAMENTOS
 Exercer a direção dos trabalhos da diretoria de pagamento;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Acompanhar a movimentação financeira;
 Supervisionar o recebimento de notas fiscais (conferência de regularidade verificando certidões);
 Supervisionar a digitalização do documento fiscal de serviço, anexação ao empenho, liquidação e separação
para pagamento semanal;
 Coordenar a montagem do processo de pagamentos, lançamento no sistema informatizado das liquidações,
retenções e pagamentos dos empenhos;
 Acompanhar e orientar o lançamento em sistema informatizado: (das diárias, adiantamentos de viagem, e
posterior prestação de contas);
 Coordenar  e  acompanhar  a  conferência  e  entrega  do  relatório  de  diárias  e  adiantamento  de  viagem
concedidas durante o mês;
 Supervisionar  e  orientar,  com  a  devida  autorização  superior,  os  cancelamentos  e  anulações  de  saldos
restantes  de  pronto  pagamento  e  adiantamento  de  viagem  no  sistema  informatizado  de  contabilidade  e
financeiro;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o tribunal de contas do estado (TCE/MT) e
participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à finanças pública;
 Manter relacionamento com os fornecedores;
 Exercer outras funções correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;

COORDENARDOR FINANCEIRO
 Exercer a direção dos trabalhos da diretoria financeira;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Acompanhar e orientar a conferência de ordem bancaria;
 Acompanhar e conferir as conciliações bancárias;
 Supervisionar e orientar e conferir os recebimentos e leitura de arquivos de retorno (banco);
 Supervisionar e acompanhar o lançamento em planilha eletrônica do custo fixo da Prefeitura Municipal;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o tribunal de contas do estado (TCE/MT) e
participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes às finanças públicas;
 Manter relacionamento com as instituições financeira;
 Exercer outras funções correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Fiscalizar Contratos;



 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

COORDENARDOR ADMINISTRATIVO
 Exercer a direção dos trabalhos da diretoria administrativa;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Orientar e acompanhar a impressão de ordem bancaria, carimbo, anexação dos comprovantes, digitalização
e lançamento no sistema informatizado e posterior arquivamento;
 Supervisionar  e  orientar  o  lançamento  em  planilha  eletrônica,  o  encaminhamento  para  as  secretarias
responsáveis para autorização de liquidação e pagamento, e posterior arquivamento de faturas de água, energia e
telefones;
 Acompanhar e supervisionar o lançamento no sistema informatizado das diárias e adiantamentos de viagem
e posterior prestação de contas;
 Supervisionar a conferência e encaminhamento, para a Diretoria de Prestação de Contas, do relatório de
diárias e adiantamentos de viagens concedidas durante o mês.
 Fornecer, quando solicitado copias de documentos da movimentação financeira aos órgãos de fiscalização
interna e externa;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o tribunal de contas do estado (TCE/MT) e
participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à finanças pública;
  Exercer outras funções correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

ASSESSOR ADJUNTO DE FINANÇAS
 Exercer a assessoria dos trabalhos da Superintendência de Financeira;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Assessorar em outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Finanças Pública
 Assessorar o companhamento das fases do fluxo de caixa financeiro municipal;
 Assessorar, orienta as coordenadorias vinculadas a Superintendência de Financeira;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.

SUPERINTENDENTE DE RECEITA
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao cargo;
 Promover o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orientar e fiscalizar a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento o órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter  contato  permanente  com  a  SEFAZ-MT  sobre  assuntos  referentes  ao  I.P.M.  (Indice  de
Participação dos Municípios);



 Manter  contatos  com a RECEITA FEDERAL DO BRASIL sobre assuntos referentes  ao SIMPLES
NACIONAL e I.T.R.(Imposto Territorial Rural);
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participar de eventos específicos na área;
 Buscar atualizações junto à estes órgãos nos assuntos competentes à a sua área de abrangência;
 Manter  contatos  permanentes  com as  Empresas  fornecedoras  de  softwares  de  acompanhamento  do
I.P.M. e de emissão de NFSe;
 Acompanhar a evolução de todos os Tributos Municipais e promover ações no sentido de aprimorar a
metodologia empregada em sua forma arrecadação;
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE RECEITA
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao setor;
 Promover por todos os meios o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Analisar relatórios emitidos pela SEFAZ-MT sobre assuntos referentes ao I.P.M. (Indice de Participação
dos Municípios);
 Acompanhar na rede mundial  de computadores,  no Sítio da SEFAZ-MT as informações econômico
fiscais prestadas pelas Empresas;
 Acompanhar junto à Receita Federal do Brasil as informações prestadas pelas Empresas optantes pelo
Simples Nacional;
 Realizar auditorias fiscais no sentido de apurar possíveis evasões;
 Manter  contatos  com  os  escritórios  contábeis,  visando  sanar  possíveis  distorções  das  informações
prestadas pelas Empresas junto à estes órgão;
 Distribuir as tarefas, orientar e fiscalizar sua execução;
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE ARRECADAÇÃO
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao setor;
 Promover por todos os meios o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Acompanhar a arrecadação e a evolução dos tributos Municipais;
 Estabelecer comparativos de arrecadação entre grupos de contribuintes;
 Realizar auditorias fiscais no sentido de apurar possíveis evasões;
 Manter contatos com os escritórios contábeis, acompanhando e e orientando;
 Procurar manter-se próximo do contribuinte, promovendo fiscalização orientativa;
 Acompanhar junto à Rereita Federal do Brasil as informações prestadas pelos contribuintes do I.T.R.
(Imposto Territorial Rural);
 Fiscalizar Contratos;
 Distribuir as tarefas, orientar e fiscalizar sua execução;

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO



 Exercer a direção dos trabalhos do setor de Fiscalização;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Tributação/Fiscalização;
 Acompanhar as fases de execução da receita pública municipal;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais da Fiscalização Tributária;
 Proporcionar  com  clareza  e  segurança  nas  atividades  desenvolvidas  pelos  servidores  lotados  no
Departamento de Fiscalização;
 Atender  legalmente  os  dispositivos  contidos  na  Lei  Complementar  Municipal  nº  46/2006  e  suas
alterações (Código Tributário Municipal) e Lei Complementar 60/2008 e suas alterações (Código de Posturas);
 Verificar  com frequências  relação  dos maiores  devedores  do Munícipio,  mapeando por  bairro  para
Efetuar posteriores ações (notificação);
 Acompanhar relatório mensal das inconsistências e inadimplentes prestadores de serviço (notas fiscais
eletrônicas);
 Fiscalizar Contratos;

COORDENARDOR DE FISCALIZAÇÃO COMERCIAL
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de Fiscalização;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, e participa de eventos específicos na área, para
se atualizar nas questões pertinentes à Tributação/Fiscalização;
 Coordenar e orientar os procedimentos operacionais da Fiscalização Tributária;
 Supervisiona o recebimento dos protocolos tendo anexa toda à documentação;
 Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal; 
 Supervisionar e orientar a montagem do processo e analisar a documentação; 
 Verificar impedimentos quanto à localização em virtude de Legislação Municipal;
 Coordenar  e  acompanhar  o  envio  de  processos  à  fiscalização  para  vistoria  quanto  à  localização
(zoneamento do Município), as condições da obra, de segurança, sanitárias e ambientais para o exercício das
atividades constantes no requerimento; 
 Acompanhar, orientar e conferir o registro do contribuinte no sistema informatizado; 
 Coordenar  e  orientar  sobre  a  verificação  do  valor  do  Alvará  de  Licença  para  Localização  e
Funcionamento, ISS e horário de Funcionamento (Código de Posturas) Lei Complementar Municipal nº 60/2008
e suas alterações (Código de Posturas);
 Supervisionar  e  acompanhar  a  cobrança  da  Taxa  de  Fiscalização  conforme  Tabela  III  anexo  da
legislação Lei Complementar Municipal nº 046/2006 e suas alterações (Código Tributário Municipal); 
 Acompanhar e conferir a emissão do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento;
 Informar no caso de prestador de serviço a necessidade de solicitação no cadastro no sistema WEB ISS;
 Fiscalizar Contratos;
 Supervisionar e orientar o arquivamento dos processos. 



COORDENARDOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao setor;
 Promover por todos os meios o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia responsabilizando-se pelos mesmos;
 Fazer  visitas  anuais  nos  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de  prestação  de  serviços,  para
verificação das condições de funcionamento;
 Acompanhar as notificações e multas ao contribuinte em caso de irregularidades, conforme legislação
vigente;
 Registrar atualizações de dados e baixas no sistema informatizado, quando solicitado;
 Acompanhar as intimações ao proprietário de estabelecimento inativo quando localizado, para requerer
baixa da atividade;
 Proceder levantamentos de débitos de tributos municipais para baixa de atividade;
 Fiscalizar Contratos;
 Coordenar e orientar a suspensão de inscrições municipais de ofício, quando necessário.

ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao setor;
 Promover por todos os meios o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia responsabilizando-se pelos mesmos;
 Assessorar  as  Coordenardoria  de  Fiscalização  Comercial,  Fiscalização  Tributaria  e  Fiscalização  e
Vistoria;
 Fiscalizar Contratos;

COORDENARDOR DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA
 Exercer a direção dos trabalhos inerentes ao setor;
 Promover por todos os meios o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia responsabilizando-se pelos mesmos;
 Supervisionar  o  recebimento  de  Processo  da  Diretoria  de  Fiscalização  Comercial  para  verificação
quanto à localização (Zoneamento), condições da obra, segurança, sanitária e ambientais para o exercício da
atividade requerida;
 Acompanhar o retorno, após verificação, processo para a Diretoria de Fiscalização Comercial;
 Coordenar o recebimento de Processo da Diretoria de Fiscalização Comercial para verificação quanto à
localização (Zoneamento), condições da obra, segurança, sanitária e ambientais para a nova atividade requerida
ou nova localização requerida;
 Acompanhar o retorno, após verificação, do processo para a Diretoria de Fiscalização Comercial;
 Supervisionar o recebimento de Processo à Diretoria de Fiscalização Comercial para verificação quanto
ao encerramento da atividade;
 Fiscalizar Contratos;



 Acompanhar o retorno, após verificação, do processo para a Diretoria de Fiscalização Comercial.

SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO
 Exercer a direção dos trabalhos do setor;
 Supervisionar e participar da elaboração do orçamento anual da Administração Direta do município;
 Executar  a  normas  os  procedimentos  necessários  às  atividades  de  programação  e  execução
orçamentárias,
 Manter contatos com consultoria técnica especializada, com o Tribunal de contas do Estado (¨TCE/MT)
e participa de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões pertinentes à Contabilidade Orçamentá-
ria.
 Sistematizar  informações  gerenciais  referentes  às  receitas  e  despesas  orçamentárias,  com  vistas  a
subsidiar a tomada de decisão da Gestão;
 Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que
integram a superintendência e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas;
 Acompanhar e elaborar, juntamente com o contador, as defesas de possiveis apontamentos dos orgãos
de fiscalização(Interno e Externo)
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE ORÇAMENTO
 Coordenar as ações necessárias à elaboração, execução e controle do Orçamento Geral do município em
cumprimento às determinações constitucionais;
 Coordenar as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA);
 Acompanhar os convênios celebrados por órgãos e entidades da administração pública;
 Elaborar o manual técnico de orçamento e compatibiliza o Projeto de Lei Orçamentária e às emendas;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



IV- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 Assistir o(a) Secretário (a) no que lhe compete;
 Conduzir a elaboração e a  execução dos planos estratégicos e operacionais,  visando a assegurar  a
integralidade do desenvolvimento, crescimento e continuidade dos serviços;
 Acompanhar as políticas e objetivos específicos de cada setor;
 Coordenar a execução dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes,
otimizando os esforços para a consecução dos objetivos da Gestão Pública;
 Identificar  oportunidades  de  ampliação  ou  melhoria  nos  produtos  e  processos  finalísticos/serviços
prestados ou solução de eventuais  problemas contratuais  ou operacionais,  visando a manter  a  satisfação do
usuário cidadão;
 Prestar serviços técnicos de natureza administrativa na Secretaria designada pela
 Administração Municipal, garantindo bom nível de organização, controle e interação com os usuários
internos e externos.
 Redigir e digitar memorandos, ofícios, despachos, circulares internas, certidões e similares.
 Preencher e elaborar formulários, impressos e outros documentos afins.
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

ASSISTENTE DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS
 Auxiliar na fiscalização, acompanhamento de projetos de obras civis; 
 Executar levantamentos físicos, envolvendo características, especificações de materiais e recursos em
geral; 
 Elaborar, sob orientação, anteprojetos; 
 Efetuar esboços e desenhos técnicos;
  Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento de obras.
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe 
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS
 Ter conhecimentos da localização das pontes, estradas e linhas rurais de todo o município;
 Controlar a qualidade dos serviços executados nas estradas vicinais e afins; 
 Garantir trafegabilidade e manutenção das vias durante todo o ano; 
 Garantir a qualidade dos serviços executados no patrolamento, cascalhamento e manutenção periódica
das pontes e estradas; 
 Controlar e garantir a qualidade na execução das obras; 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício das demais
atividades; 
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento de obras.
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais,  maquinários  a  si  confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S  de toda a equipe 



COORDENADOR DE SERVIÇOS RURAIS
 Conhecer a localização das pontes, estradas e linhas rurais de todo o município;
 Coordenar a qualidade dos serviços executados nas estradas vicinais e afins; 
 Fiscalizar trafegabilidade e manutenção das vias durante todo o ano; 
 Coordenar  a  qualidade  dos  serviços  executados  no  patrolamento,  cascalhamento  e  manutenção
periódica das pontes; 
 Fiscalizar e garantir a qualidade na execução das obras; 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício das demais
atividades; 
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento de obras.
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais,  maquinários  a  si  confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S  de toda a equipe 
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

SUPERINTENDETE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Controlar a qualidade no processo de britagem e utilização da tecnologia; 
 Garantir a produção de materiais estabilizados granulometricamente; 
 Produzir bases e sub-bases de solo; 
 Realizar ensaios que garantam o atendimento das faixas granulométricas e parâmetros desejados; 
 Garantir a superioridade de desempenho do asfalto produzido; 
 Controlar e garantir a qualidade da produção; 
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
 Operar as Usinas de Asfalto, observando-se a obtenção de alto grau de pureza dos materiais; 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades; 
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento de obras.
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S  de toda a equipe 
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função

COORDENADOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
 Atuar em atividades relativas à área de operação de usinas asfalto. 
 Operar as Usinas de Asfalto, observando-se a obtenção de alto grau de pureza dos materiais; 
 Limpar, lubrificar e ajustar a Usina e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do
fabricante;
 Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das Usinas e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários; atuar no manuseio de Caldeira durante o dia;
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
 Observar as medidas de segurança ao operar a usina; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e in-
formações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências; 



 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades; 
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais ativida-
des; 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade. 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe 

COORDENADOR DE TOPOGRAFIA
 Auxiliar em levantamentos topográficos; 
  Fiscalizar a colocação de estacas de demarcação e marcos de localização; 
 Acompanhar a abertura de picadas em áreas destinadas para demarcação; 
 Acompanhar as medições; 
  Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função;
 Fiscalizar  atividades auxiliares  de levantamento topográfico,  efetuando medições,  registrando dados
sobre terrenos, obras, locais de exploração e construção; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 Conferir e arquivar, com observação dos procedimentos adequados, os documentos confiados ao órgão
de sua lotação, mantendo-os organizados para conferência em caso de necessidade.
 Receber, controlar, distribuir e expedir correspondências em geral.
 Efetuar cálculos básicos, de conformidade com a natureza do documento e do serviço executado
 Realizar serviços externos à unidade, como serviços bancários e cartoriais e outros documentos.
 Fazer e receber ligações telefônicas.
 Efetuar coleta e organização de dados relativos às atividades e aos serviços executados pela unidade.
 Atender as pessoas de outras unidades ou externas ao quadro de servidores do Município, no âmbito da
competência da unidade.
 Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os estoques de materiais
necessários ao seu funcionamento.
 Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
 Conferir Notas Fiscais antes de enviar para pagamento;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico



ASSESSOR ADJUNTO DE ALMOXARIFADO
 Controlar o recebimento do material adquirido, confrontando as notas de pedidos e as especificações
com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados.
 Elaborar,  periodicamente,  inventários,  balanços  e outros  documentos para  prestação de  contas  e  os
encaminha para seu superior e para a área financeira.
 Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as
necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição. 
 Controlar a entrada e saída do material comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as
especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados. 
 Organizar o armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação
de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada. 
 Zelar  pela  conservação  do  material  estocado,  providenciando as  condições  necessárias,  para  evitar
deterioração e perda. 
 Efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados
em livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários. 
 Fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros
e outros dados pertinentes para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado. 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado.
 Orientar e opera sistemas de controle de estoque.
 Solicitar verificação periódica da data de validade dos produtos, quando perecível. 
 Operar sistemas de informática e outros necessários ao exercício das demais atividades.
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades.
 Cuidar para manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe
 Realizar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico

ASSESSOR ADJUNTO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL 
 Atuar na área de departamento pessoal da secretaria;
 Cuidar de documentação de admissão, demissão e rescisão;
 Auxiliar na administração de pessoal  com admissão,  folha de pagamento,  rescisão, folha de ponto,
benefícios, cálculos e apontamentos;
 Conferir a folha de pagamento;
 Conferir, lançar e acompanhar o sistema de hora extras, atestados médicos, faltas, férias, licenças e afins
de acordo com o estatuto do servidor;
 Operacionaliza sistemas correlatos a função, como avaliação de mérito, estágio probatório, elevação de
classe e nível;
 Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os estoques de materiais
necessários ao seu funcionamento;
 Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia;
 Cumprir demais objetivos afins;
 Realizar tarefas rotineiras sob supervisão, que requerem responsabilidade e atenção na tramitação de
documentos, habilidade para lidar com cálculos e numerários e conhecimentos na área de digitação;
 Propor, acompanhar e registrar treinamentos de pessoal;

SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO, INFRA ESTRUTURA E OBRAS
 Controlar a qualidade do serviço prestado na manutenção, infraestrutura e obra; 
 Garantir e fiscalizar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados na execução dos serviços; 
 Controlar e garantir a qualidade da produção; 
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros necessários ao exercício das demais atividades;
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;



 Elaborar  relatórios,  controle  de  dados/informações  técnicas  e  informativo  de  andamento  de  obras,
manutenção e infraestrutura;
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas;
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Garantir  a  guarda,  conservação,  higiene e economia dos materiais  a  si  confiados ou a  sua  equipe,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função;

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
 Atuar em atividades relativas à área de manutenção predial preventiva e corretiva;
 Garantir o funcionamento e a oferta dos materiais e equipamentos correlatos aos serviços a serem exe-
cutados; 
 Acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos;
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
 Observar as medidas de segurança ao operar equipamentos; anotar, segundo normas estabelecidas, da-
dos e informações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências; 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades; 
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais ativida-
des; 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade. 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Exercer funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe

COORDENADOR DE CONSTRUÇÕES 
 Atuar em atividades relativas à área de construções de obras;
 Fazer leitura básica e interpretação de projetos de engenharia;
 Garantir o funcionamento e a oferta de materiais e equipamentos correlatos aos serviços a serem execu-
tados; 
 Acompanhar e fiscalizar as obras em andamento;
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
 Observar as medidas de segurança ao operar equipamentos; anotar, segundo normas estabelecidas, da-
dos e informações sobre trabalhos realizados, consertos e outras ocorrências; 
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades; 
 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais ativida-
des; 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 



 Velar  pela  guarda,  conservação,  higiene  e  economia  dos  materiais  a  si  confiados,  recolhendo-os  e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.

SUPERINTENDENTE DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO
 Controlar e garantir a qualidade do serviço prestado na fabricação dos artefatos de cimento; 
 Garantir e fiscalizar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados na execução dos serviços; 
 Controlar e garantir a produtividade bem como registrar a produção diária em relatórios apropriados; 
 Atuar,  na  qualidade  de  instrutor  de  treinamentos  e  outros  eventos  de  igual  natureza,  mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros necessários ao exercício das demais atividades;
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades
 Controlar a saída dos materiais produzidos;
 Controlar a entrada da matéria prima para a fabricação;
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento da produção.
 Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Garantir a guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos a si confiados ou a
sua equipe, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
 Fiscalizar a qualidade do serviço prestado na fabricação dos artefatos de cimento; 
 Disponibilizar a quantidade dos materiais utilizados na execução dos serviços; 
 Fiscalizar a produtividade; 
 Conferir, guardar e emitir relatório da produtividade diária;
 Participar de todos os treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em
processo de qualificação e autorização superior;
 Operar equipamentos e sistemas de informática e outros necessários ao exercício das demais atividades;
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento da produção;
 Guardar sigilo das atividades inerentes as 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;
 Cuidar  da  conservação,  higiene  e economia  dos materiais  e  equipamentos a  si  confiados ou a  sua
equipe, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;

SUPERINTENDENTE DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA
 Executar atividades na área do paisagismo e arborização e limpeza urbana.
 Analisar  a  situação  técnica  paisagística  do  município  com  vista  à  proposição  de  atividades  de
recomposição  de  áreas  degradadas,  plantio  de  espécies  adequadas,  embelezamento,  melhoria  da  qualidade
ambiental e estética;
 Acompanhar as atividades de podas de árvores e substituição de espécies arbóreas.
 Planejar as atividades públicas relacionadas ao paisagismo;



 Atuar em comum acordo com o técnico em meio ambiente no sentido de selecionar e aplicar métodos
sustentáveis de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas;
 Coordenar a limpeza urbana, criando métodos e formas para agilizar e inovar o serviço,
 Acompanhar diariamente o fluxograma da limpeza urbana;
 Propor e acompanhar medidas de melhoria do aspecto visual e ambiental da cidade, dos parques, praças
e jardins;
 Identificar grupos de organismos e micro-organismos; diferenciando os benéficos dos maléficos para as
plantas;
 Implantar e gerenciar programas de controle de qualidade na produção paisagística.
 Identificar  e  aplicar  inovações  nos  processos  de  montagem,  monitoramento  e  gestão  do
empreendimento paisagístico;
 Analisar a situação técnica, econômica e social da região, identificando as atividades e os potenciais da
área de paisagismo;
 Organizar e monitorar a exploração e manejo do solo e da água de acordo comas suas características, as
alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas;
 Elaborar, avaliar e executar projetos de técnicas especiais em paisagismo;
 •I Identificar  e  aplicar  técnicas  mercadológicas  para  a  distribuição  e  a  comercialização  de
produtos paisagísticos;
 Identificar e avaliar os impactos ambientais de projetos paisagísticos de qualquer natureza; estudar e
realizar projetos de empreendimentos turísticos na área ambiental, turismo rural ou paisagismo em eventos;
 Interpretar, avaliar e executar projetos paisagísticos e de ajardinamento;
 Executar outras atividades correlatas;
 Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os estoques de materiais
necessários ao seu funcionamento;
 Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar  tarefas  rotineiras  realizadas  sob  supervisão,  que  requerem  responsabilidade  e  atenção  na
tramitação  de  documentos,  habilidade  para  lidar  com  cálculos  e  numerários  e  conhecimentos  na  área  de
digitação;

COORDENADOR DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E PARQUES
 Coordenar o cultivo de flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, plan-
tando sementes e mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação; 
 Fiscalizar os serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e ár-
vores, de acordo com a época e local; 
 Fiscalizar a conservação das áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando
e arando adequadamente, removendo folhagens secas e procedendo a limpeza das mesmas; 
 Manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, conforme orientação; 
 Providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas; 
 Efetuar a conservação das estufas de plantas.
 Fazer cercas vivas e conservá-las; 
 Realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho; 
 Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específico de jardinagem; 
 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; 
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utili-
zados, bem como do local de trabalho; 
 Executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
 Conservar e manter os jardins municipais, respeitando orientação superior; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
  Apresentação de relatórios das atividades para análise; 
 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo;



COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA
 Verificar situações irregulares como bota-foras;
 Fiscalizar o lixo depositado fora do horário de coleta ou mal acondicionado;
 Fiscalização dos Lotes malconservados ou sem muro;
 Fiscalização da Fixação de cartazes em equipamentos públicos;
 Fiscalização da Distribuição de panfletos em vias públicas,  os passeios e verificar se apresentam de-
graus, rampas e rebaixamentos que estão em desacordo com a lei vigente; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Apresentar relatórios das atividades para análise; 
 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo;

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE MÁQUINAS
 Operar sistemas de rádio comunicação e telefonia nas centrais existentes de regulação de frotas dos maquinários; 
 Exercer o controle operacional da frota de veículos e maquinários da Secretaria; 
 Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada máquina; 
 Controlar a entrada e saída do maquinário e veículos; 
 Controlar o maquinário, incluindo dados cadastrais e equipamentos de cada máquina (pneus, rádios, ba-
teria e outros); 
 Cadastrar e acompanhar os dados referentes aos abastecimentos feitos pelo maquinário;  
 Conferir e arquivar, com observação os procedimentos adequados, os documentos confiados ao órgão
de sua lotação, mantendo-os organizados para conferência em caso de necessidade;
 Receber e controlar documentos relacionados ao controle do maquinário;
 Efetuar, coletar e organizar dados relativos às atividades e aos serviços executados pela unidade;
 Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os estoques de materiais
necessários ao seu funcionamento;
 Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia;
 Cumprir demais objetivos afins;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar tarefas rotineiras realizadas sob supervisão, que requerem responsabilidade e atenção na trami-
tação de documentos, habilidade para lidar com cálculos e numerários e conhecimentos na área de digitação;

ASSESSOR ADJUNTO DE ABASTECIMENTO E BORRACHARIA
 Garantir o abastecimento dos veículos oficiais, máquinas e equipamentos encaminhados para esse servi-
ço, utilizando os produtos adequados, materiais necessários, etc.; 
  Garantir nível de água, troca de óleo e demais fluidos, quando necessário, anotando devidamente em
documento específico; 
  Anotar todos os serviços em papeleta própria, informando dados completos dos veículos e os serviços realizados;
 Garantir o abastecimento de combustível de todos os veículos;
 Garantir e fiscalizar o bom estado dos pneus cotidianamente bem como alinhamento, cambagem e ba-
lanceamento dos mesmos; 
 Zelar pela conservação e guarda dos veículos sob sua responsabilidade;
 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 arma-
zenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Manter relatórios atualizados dos serviços executados;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;



ASSESSOR ADJUNTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
 Garantir a lavagem e lubrificação dos veículos oficiais, máquinas e equipamentos encaminhados para
esse serviço, utilizando os produtos adequados, materiais necessários, etc;
 Realizar a limpeza do veículo por dentro com aspiração de pó, quando necessário; 
 Anotar todos os serviços em papeleta própria, informando entrada e saída do veículo e ocorrências; 
 Zelar pela conservação e guarda dos veículos sob sua responsabilidade;
 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 arma-
zenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Manter os relatórios atualizados dos serviços executados; 
 Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO DA FROTA
 Realizar as manutenções periódicas e preventivas da frota vinculadas ao Município; 
 Acompanhar dados referentes aos abastecimentos,  lubrificações e demais manutenções efetuadas na
frota; 
 Analisar a necessidade de troca de peças da frota;
 Analisar a necessidade de execução de serviços da frota;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Apresentação e manter de relatórios atualizados dos serviços executados; 
 Executar outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação;

COORDENADOR DE MECANICA
 Fiscalizar atividades relativas à área de montagem, desmontagem, reparo e manutenção de veículos;
conferindo a reparação, manutenção e conservação visando assegurar as condições de funcionamento;
 Solicitar e acompanha os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou através de
aparelhos ou banco de provas, para determinar defeitos e anormalidades de funcionamento;
 Solicitar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios,
de ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e
instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento;
 Acompanhar e autoriza os equipamentos elétrico do veículo ou máquina rodoviária, para o alinhamento
da direção e a  regulagem dos faróis,  enviando para oficinas especializadas as partes  mais danificadas,  para
complementar a manutenção do veículo;
 Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios
necessários para a execução dos serviços;
 Acompanhar e autoriza a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias,
guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização;
 Solicitar testes dos veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços
realizados;
 Solicita a avaliação e exame do veículo para determinar os defeitos e anormalidades do funcionamento;
 Fiscalizar a manutenção e reparo de veículos, carrocerias, motores, máquinas e equipamentos total ou
parcial;
 Acompanhar o desmonte, limpeza e a montagem do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras
partes;
 Acompanhar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem dos
faróis do veículo;



 Acompanhar a montagem, desmontagem de assentos;
 Acompanhar  a  retirada  dos  faróis,  cintos,  revestimentos  e  carpete  e  providencia  seu  reparo  ou
manutenção;
 Zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; 
 Orientar e executa serviços de manutenção mecânica corretiva e preventiva em veículos leves, pesados,
máquinas, motores e equipamentos;
 Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; 
 Velar pela 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 as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Apresentar e manter relatórios atualizados sob todas as atividades relacionadas a oficina para análise e
controle; 
 Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Controlar a entrada e saída de peças, equipamentos e insumos;
 Elaborar relatórios, controle de dados/informações técnicas e informativo de andamento dos serviços
executados;

ASSESSOR ADJUNTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
 Assessorar na manutenção aos veículos automotores, inclusive máquinas pesadas, no que tange à mecâ-
nica em geral; 
 Cooperar com os serviços de troca de peças e acessórios da frota; 
 Acompanhar e fiscalizar a substituição ou reparo de componentes que não demandem de equipamentos
especializados, não existentes nas oficinas da entidade; 
 Verificar costumeiramente as peças e acessórios baterias e outros componentes removíveis, substituindo
ou reparando; 
 Fiscalizar a guarda, uso, conservação e manutenção das ferramentas e equipamentos utilizados nos ser -
viços da equipe; 
 Fiscalizar a prestação de serviço e assistência e socorro aos veículos que sofram panes, na base territori-
al do Município; 
 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e arma-
zenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Apresentar relatórios das atividades para análise; 
 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;

ASSESSOR ADJUNTO DE AUTO ELETRICA
 Prestar manutenção aos veículos automotores, inclusive máquinas pesadas, no que tange à parte elétrica;
 Executar serviços quando necessário na rede de fiação dos veículos; 
 Substituir ou reparar componentes que não demandem de equipamentos especializados, não existentes
nas oficinas da entidade; 
 Substituir lâmpadas e outros componentes periféricos; 
 Verificar costumeiramente as baterias elétricas, velas, bicos ejetores, alternadores e geradores de ener-
gia, bobinas, motor de partida, painéis de instrumentos e outros componentes removíveis, substituindo ou repa-
rando panes; 
 Responsabilizar-se pessoalmente pela guarda, uso, conservação e manutenção das ferramentas e equipa-
mentos utilizados nos seus serviços; 



 Prestar assistência e socorro aos veículos que sofram panes na parte elétrica, na base territorial do Muni-
cípio; 
 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e arma-
zenando-os adequadamente ao final de cada expediente
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Apresentar relatórios das atividades para análise; 
 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

ASSESSOR ADJUNTO DE SOLDA ELETRICA
 Fiscalizar a prestação e manutenção dos trabalhos de solda elétrica quando necessário;
 Acompanhar a execução dos serviços afins da frota; 
 Coordenar a qualidade dos serviços executados; 
 Verificar a necessidade da execução dos serviços; 
 Responsabilizar-se pessoalmente pela guarda, uso, conservação e manutenção das ferramentas e equipa-
mentos utilizados nos seus serviços; 
 Prestar assistência e socorro aos veículos que sofram panes, na base territorial do Município; 
 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e arma-
zenando-os adequadamente ao final de cada expediente
 Primar pela qualidade dos serviços executados; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hi-
erárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular an-
damento do serviço público; 
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe 
 Apresentar relatórios das atividades para análise; 
 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 Identificar  problemas e apresentar  soluções nos projetos a  partir  do código de obras,  tabela de
parâmetros do uso e ocupação do solo, mapa urbano e zoneamento;
 Supervisionar  comissões  que  acontecem  constantemente  de  Fiscalização  (obras  comerciais  e
industriais),  de condomínio edilício (obras  residenciais multifamiliares)  e  de urbanismo (uso e ocupação do
solo);
 Analisar consulta e declaração de uso e ocupação do solo de acordo com o mapa de zoneamento;
 Orientar os contribuintes dos procedimentos necessários para encaminhar um projeto para análise e
aprovação;
 Supervisionar a organização do arquivo técnico;
 Participar de programas de treinamentos quando convocada;
 Executar tarefas pertinentes à área de atuação utilizando equipamentos e programas de informática
específicos;
 Participar de reuniões com o corpo de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal quando
necessário;
 Elaborar relatórios e demais documentos afins do setor;
 Executar  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação,  utilizando-se  de  equipamentos  e  programas  de
informática específicos.

COORDENADOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS
 Coordenar problemas e apresentar soluções nos projetos a partir do código de obras,  tabela de
parâmetros do uso e ocupação do solo, mapa urbano e zoneamento;
 Coordenar  comissões  que  acontecem  constantemente  de  Fiscalização  (obras  comerciais  e
industriais),  de condomínio edilício (obras  residenciais multifamiliares)  e  de urbanismo (uso e ocupação do
solo);



 Fiscalizar a análise de consulta e declaração de uso e ocupação do solo de acordo com o mapa de
zoneamento;
 Participa junto com a supervisão na orientação os contribuintes dos procedimentos necessários para
encaminhar um projeto para análise e aprovação;
 Coordenar a organização do arquivo técnico;
 Participar de programas de treinamentos quando convocada;
 Acompanhar  a  execução  de  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação  utilizando  equipamentos  e
programas de informática específicos;
 Elaborar relatórios e demais documentos afins do setor
 Participar de reuniões com o corpo de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal quando
necessário;
 Executar  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação,  utilizando-se  de  equipamentos  e  programas  de
informática específicos.

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
 Exercer a direção e coordenação dos trabalhos do setor que lhe está subordinado;
 Conhecer Código de Postura do Município e fazer com que sua equipe fiscaliza de acordo;
 Conhecer Código de Obras do Município e fazer com que sua equipe fiscaliza de acordo;
 Conhecer normas, procedimentos e prazos no que compete a fiscalização de obras;
 Monitorar a fiscalização das edificações no campo de construção civil, vistorias de documentos das
obras em andamentos e posicionamento da obra de acordo com o Projeto Aprovado, respeitando a legislação mu-
nicipal;
 Coordenar a fiscalização quanto as vistorias de Habite-se, de denúncias de irregularidades no que com-
pete ao setor e também nas vistorias para atualização do cadastro imobiliário do município;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços;
 Distribuir as tarefas, orientar e fiscalizar a sua execução
 Auxiliar na elaboração de normas, procedimentos e legislação pertinente ao setor;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Elaborar relatórios e demais documentos afins do setor;
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS
 Ter conhecimento de fiscalização de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagens, obras civis
prediais e industriais;
 Gerenciar  a  aprovação das medições dos serviços de construção civil  industrial  e  das medições de
montagem eletromecânica para obras de implantação de uma instalação industrial;
 Ter  conhecimento  em  instalações  de  apoio  industrial,  barragem  de  rejeitos  e  obras  de  controle
ambiental;
 Responsabilizar-se pela coordenação das reuniões gerenciais com as contratadas definindo ações, metas
e monitorando as pendências, acompanhamento do avanço físico e financeiro dos contratos;
 Ser responsável pela análise, emissão e aprovação de parecer técnico para contratações;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe
 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
 Executar atividades orientadas pelo Engenheiro Civil quanto às atividades e serviços envolvendo obras,
reformas, ampliações e manutenções;



 Acompanhar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e solo;
 Interpretar projetos e especificações técnicas;
 Executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão;
 Elaborar planilha de quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma.
 Analisar e adequar custos;
 Fazer composição de custos diretos e indiretos;
 Organizar arquivo técnico;
 Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços;
 Identificar problemas e sugerir soluções alternativas;
 Inspecionar  e  tomar  providências  quanto  à  conservação,  necessidade  de  reparo,  guarda  dos
equipamentos e materiais disponíveis na obra;
 Participar de programa de treinamento, quando convocado;
 Auxiliar nas atividades de planejamento, execução, fiscalização e medição da obra;
 Fiscalizar e cobrar o uso das EPI’S de toda a equipe;
 Executar  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação,  utilizando-se  de  equipamentos  e  programas  de
informática específicos;

SUPERINTENDENTE DE MOBILIDADE URBANA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 Coordenar a elaboração de estudos, programas e projetos relacionados com o sistema viário e o sistema
de circulação do município;
 Implantar,  manter  e  operar  o  sistema  de  sinalização  horizontal,  vertical  e  Semafórica,  além  de
equipamentos de controle viário da cidade;
 Orientar a sinalização de obras cuja execução interfira ou prejudique a livre circulação de veículos e
pedestres;
 Organizar  e  manter  atualizado cadastro  da  sinalização,  dispositivos  e  equipamentos de  controle  de
trafego, via de circulação e mobiliário;
 Elaborar planos de manutenção e monitoração da sinalização, dispositivos e equipamentos de controle
viário;
 Acompanhar a implantação e monitora o desempenho dos equipamentos de fiscalização;
 Coordenar a equipe de trabalho na execução dos projetos e programas de educação e segurança de
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão competente;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 Coordenar a equipe responsável em dar cumprimento à legislação e às normas de trânsito relacionados a
sinalização viária;
 Inspecionar a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos
equipamentos de controle viário;
 Assessorar na coleta de dados estatísticos e elaboração de estudos sobre os acidentes de trânsito e suas
causas;
 Vistoriar as obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema viário municipal, em conjunto
com o setor de engenharia do município;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



V - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SUPERINTENDENTE DE MEIO AMBIENTE
 Planejar, executar e controlar as atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
  Prestar assessoramento técnico ao Secretário;
 Supervisionar tecnicamente as atividades e projetos desenvolvidos pelos coordenadores e demais cargos
subordinados à sua área;
 Expedir instruções normativas de caráter técnico e administrativo no âmbito de sua área de atuação;
 Promover a participação da população, por meio das suas organizações, para formulação das políticas e
do controle das ações em todos os níveis; e desenvolver outras atividades no âmbito de sua competência.
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
 Dirigir, coordenar e avaliar os trabalhos e as atividades relativos ao Serviço de Fiscalização da Secreta-
ria de Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades do
Serviço de Fiscalização;
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência;
 Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades especiais atribuí-
das pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades do Serviço Fiscalização
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados às suas áreas de atuação;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
 Coordenar  e  supervisionar  os  serviços  necessários  ao  funcionamento  e  manutenção  das  Unidades
Operacionais e não operacionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades da
Secretaria; 
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência; 
 Organizar e coordenar a fiscalização administrativa da Secretaria e prestadores de serviços; 
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades da Secretaria;
 Emitir  pareceres  sobre  assuntos  relacionados  a  parte  administrativa  da  Secretaria;  acompanhar  a
execução de contratos firmados pela Secretaria com prestadores de serviços; 
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução; 
 Supervisionar  o  controle  pela  guarda  e  manutenção  dos  bens  móveis  e  imóveis  de  propriedade da
Secretaria; 
 Responder acerca de assuntos referentes aos servidores no que se refere a documentos e prestação de
contas dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente ao departamento de Recursos Humanos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS – SAMME
 Coordenar  as  atividades  relativas  a  elaboração  e  execução  de  Projetos  realizados  pelos  servidores
lotados no gabinete do titular da pasta, definindo suas atribuições e movimentações funcionais; 
 Garantir  que os  objetivos  do projeto  sejam atendidos,  através  do  acompanhamento  e  mediação  do
progresso do projeto, e da tomada de ações corretivas quando necessárias; 
 Assegurar que a execução do projeto seja realizada levando-se em conta critérios de qualidade e que
estejam de acordo com a legislação municipal, estadual e federal; 
 Coordenar todos os serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; examinar
expedientes submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; 



 Prestar assessoramento técnico- administrativo, especializado e direto ao titular da pasta, auxiliando-o,
no exercício das atribuições que lhe são inerentes;
 Intermediar  atendimento  ao  público,  equacionando dificuldades,  no  que  se  refere  a  problemas  não
solucionados pelas diretorias competentes; 
 Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades do órgão; cumprir e
fazer cumprir atos administrativos emanados de seu superior; 
 Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR ADJUNTO DOS PARQUES
 Assessorar ao secretário da pasta no que diz respeito à zeladoria, guarda e manutenção dos parques do
Município de Lucas do Rio Verde, visando perfeito funcionamento do mesmo dentro dos padrões de ordem,
higiene, segurança e funcionalidade; 
 Distribuir tarefas, manter a disciplina e controlar o ponto do pessoal administrativo e do pessoal de
zeladoria e manutenção; 
 Estabelecer,  juntamente  com  o  Secretário,  a  distribuição  de  horários  para  uso  desses  locais,
estabelecendo critérios para o público; 
 Cumprir  e  fazer  cumprir  o  regulamento  disciplinar  dos  parques;  coordenar  todos  os  serviços
administrativos e atividades de competência administrativa relacionadas aos parques; 
 Examinar  expedientes  submetidos  à  apreciação  do  titular  da  pasta,  solicitando  as  diligências
necessárias; 
 Prestar assessoramento técnico- administrativo, especializado e direto ao titular da pasta, auxiliando-o,
no  exercício  das  atribuições  que  lhe  são  inerentes;  intermediar  atendimento  ao  público,  equacionando
dificuldades, no que se refere a problemas não solucionados pelas diretorias competentes; 
 Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento administrativo dos parques; 
 Cumprir e fazer cumprir atos administrativos emanados de seu superior; 
 Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADOR DE LICENCIMENTO AMBIENTAL
 Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades relativos ao Licenciamento Ambi-
ental do Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades re-
lativos ao Licenciamento Ambiental;
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência;
 Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades especiais atribuí-
das pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades de Licenciamento Ambiental;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados às suas áreas de atuação;
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução;
 Desenvolver programas, projetos e atividades para o fomento de Licenciamento Ambiental no Municí-
pio e submetê-los à aprovação do Secretário.

ASSESSOR ADJUNTO DE LICENCIAMENTO
 Assessorar diretamente o Secretário e Coordenador em assuntos relativos ao Licenciamento Ambiental,
elaborando pareceres, notas técnicas, minutas e informações;
 Promover a articulação do Coordenador de Licenciamento Ambiental com órgãos e entidades públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras;
 Assessorar os órgãos e entidades vinculadas à inspeção municipal em assuntos que lhe forem determina-
dos pelo Coordenador;
 Participar da elaboração de planos, programas e projetos relativos às funções de Licenciamento Ambi-
ental;



 Exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário e pelo Coordenador de Licencia-
mento Ambiental;
COORDENADOR DE RESÍDUOS
 Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades relativos ao Ecoponto do Municí-
pio de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades do
Ecoponto;
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência;
 Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades especiais atribuí-
das pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades do Meio Ambiente;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados às suas áreas de atuação;
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução;
 Desenvolver programas, projetos e atividades para o fomento do Ecoponto e submetê-los à aprovação
do Secretário.



VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E AERÓDROMO
 Colaborar com a promoção a execução das propostas políticas e administrativas da gestão em curso que
visem ao atendimento das necessidades do município;
 Executar, coordenar, executar e definir prioridades políticas e administrativas no âmbito de sua área de
atuação com as coordenações;
 Zelar e definir os objetivos relativos dentro da área de atuação de sua, visando o cumprimento de normas
estabelecidas.
 Analisar e aprovar projetos, 
 Supervisionar e operacionalizar, otimizando os serviços a serem executados,
  Promover a integração entre os coordenadores;
 Atender às ordens direta do Secretário da pasta;
 Despachar periodicamente os assuntos pertinentes à sua área de atuação, diretamente com o secretário. 
 Exercer a direção e coordenação de todos os trabalhos da secretaria; bem como controla os serviços dos
coordenadores, elaborando correspondências e documentos necessários para o perfeito andamento dos serviços
na secretaria.
 Desenvolver  e  aprimorar  contatos  com outros  órgãos  públicos,  recebendo reivindicações,  analisando e
propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento dos mesmos e do interesse do município.
 Prestar informações ao prefeito sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando
relatórios ou outros meios, para possibilitar a avaliação das políticas de governo;
 Representar o Secretário em solenidades e eventos, quando solicitado,
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo gestor público;
 Acompanhar e cobrar a execução de todos os projetos pertinentes a pasta;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 Coordenar as atividades do seu departamento, bem como pode executá-las;
 Atender às ordens do seu superior imediato;
 Despachar periodicamente os assuntos pertinentes à sua área de atuação, com seu superior imediato;
 Apresentar ao superior imediato o programa de trabalho do setor, indicando, inclusive, sua finalidade, os
problemas a serem resolvidos, metas a serem atingidas, bem como o custo operacional do mesmo;
 Comunicar ao seu superior imediato as irregularidades que vier a tomar conhecimento junto ao seu órgão;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar  por  todos  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com  vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições;
 Realizar em parceria com os órgãos específicos, fiscalização de todos os veículos que prestam serviços de
transporte de passageiros;
 Coordenar serviços de táxi, moto-táxi, vans escolares, transporte coletivo (ônibus);
 Definir com o Secretário da pasta a abertura de novas concessões para transporte de passageiros;

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS
 Exercer a direção e coordenação dos trabalhos do setor que lhe está subordinado;
 Promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Coordenar  e  supervisionar  os  serviços  necessários  ao  funcionamento  e  manutenção  das  Unidades
Operacionais e não operacionais da secretaria.
 Coordenar rotinas financeiras: controle de dotações, contas a pagar, conferindo notas fiscais e recibos,
prestando contas ao chefe imediato quando solicitado;



 Coordenar  e  fiscalizar  processos  de  licitações,  editais  e  de  concorrências  públicas,  pertinentes  a
secretaria. 
 Coordenar e fiscalizar processos de licitações das obras pertinentes a secretaria bem como materiais de
consumo, material expediente e material permanente.
 Coordenar, acompanhar e fiscalizar os contratos pertinentes a secretaria.
 Coordenar e acompanhar os processos de recursos humanos da secretaria, tais como Cartões ponto e
folha de pagamento;
 Exercer a prestação de contas dos objetivos e metas da secretaria por meio dos programas destinados a
esta finalidade.
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia;
 Promover o desenvolvimento do município, dando ênfase ao crescimento das atividades industriais,
agro industriais e prestadoras de serviço, assim como o incremento do comércio e do turismo;
 Fortalecer a classe empresarial local, através de novos empreendimentos, fomentação de negócios e
parcerias a nível regional, nacional e internacional;
 Promover a economia do município através da divulgação de nossas potencialidades e dos incentivos
fiscais e financeiros oferecidos, além das linhas de financiamentos próprias da região;
 Incrementar o desenvolvimento sócio econômico, através da integração dos empresários e entidades de
classe, com outros segmentos da sociedade, destacando a educação através do ensino formal e profissionalizante,
integrados ao processo de desenvolvimento do município;
 Divulgar o potencial turístico existente, destacando os recursos naturais e culturais como forma de lazer
e de negócios, contribuindo dessa forma com o fortalecimento da economia, como fonte de emprego e renda para
o município;
 Exercer as atribuições de planejamento, coordenação e controle dos programas e atividades relacionadas
ao fomento à indústria, comércio e serviços, à difusão de tecnologia e informações de mercado e à integração
econômica. 

ASSESSOR ADJUNTO DE NEGÓCIOS
 Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controlar os serviços gerais de
escritório, 
 Elaborar correspondências e documentos necessários para o perfeito andamento dos serviços em sua
unidade de trabalho.
 Elaborar pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos
trabalhos técnicos e administrativos.
 Coordenar  e  promover  a  execução  dos  serviços  gerais  de  escritório,  verificando  a  exatidão  dos
documentos, para assegurar a obtenção dos resultados.
 Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas,
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços.
 Substituir eventualmente o seu superior imediato em compromissos, tais como reuniões.
 Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
 Exerce a direção e coordenação dos trabalhos do setor que lhe está subordinado;
 Promove por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despacha diretamente com o chefe imediato;
 Comunica ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribui o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços;
 Distribui as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Coordena  e  supervisiona  os  serviços  necessários  ao  funcionamento  e  manutenção  das  Unidades
Operacionais e não operacionais da secretaria.



 Coordena rotinas financeiras: controle de dotações, contas a pagar, conferindo notas fiscais e recibos,
prestando contas ao chefe imediato quando solicitado;
 Coordena  e  fiscaliza  processos  de  licitações,  editais  e  de  concorrências  públicas,  pertinentes  a
secretaria;
 Coordena e fiscaliza processos de licitações das obras pertinentes a secretaria bem como materiais de
consumo, material expediente e material permanente.
 Coordena, acompanha e fiscaliza os contratos pertinentes a secretaria.
 Coordena e acompanha os processos de recursos humanos da secretaria, tais como Cartões ponto e folha
de pagamento;
 Responsável  pela prestação de contas  dos objetivos e  metas  da secretaria  por meio dos programas
destinados a esta finalidade.
 Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia.

COORDENADOR DE FOMENTO A QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 Exercer a direção e a coordenação dos trabalhos do setor que lhe está subordinado;
 Promover a realização o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades ocorridas no setor;
 Organizar o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços;
 Distribuir as tarefas, orienta, cobra e fiscaliza a sua execução;
 Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zelar por todos os equipamentos e materiais permanentes, e de consumo, com vista a sua preservação e
zelo, rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Promover os meios para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação;
 Acompanhar e fiscalizar os cursos relacionado e promovidos pela secretaria, referente a Incubadora de
Empresas  e  Parques  tecnológicos  com  Fomento  da  Economia  Verde  Energia  Renovável;  biodiversidade;
Mudanças climáticas. Fronteiras para inovação, Biotecnologia; Nanotecnologia. Tecnologia para inclusão Social,
Programa de inovação em tecnologia assistida; Inclusão Digital, Centros Vocacionais Tecnológicos; Melhoria da
Gestão.  Fomento  a  Qualificação;  cursos  SENAI;  Cursos  SEBRAI;  Cursos  Técnicos  IFMT.  SENAC;  SESI;
SESTI, SENAT; INSTITUIÇOES PARTICULARES; MT FOMENTO.

COORDENADOR DE TRANSPORTE AÉREO
 Exercer a direção e coordenação dos trabalhos do setor que lhe está subordinado;
 Promove por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor;
 Distribuir o pessoal que lhe é subordinado, de acordo com a conveniência dos serviços;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
 Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.
 Possuir  capacitação  específica  na  área  de  Gestão  Aeroportuária,  em  conformidade  comas  normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e com certificado emitido pela Infraero, órgão
responsável infraestrutura aeroportuária a capacitação de gestores aeroportuários;
 Garantir  o atendimento a todos os requisitos  normativos estabelecidos pela ANAC, e pelas  demais
normas vigentes;
 Manter o aeródromo dentro das condições operacionais e de infraestrutura requeridas pela ANAC e as
demais normas vigentes;
 Implementar  e  manter  o  funcionamento  do Sistema de  Gerenciamento  de Segurança  e Operação –
SGSO, estabelecido pela ANAC para operação do aeródromo;
 Implementar ações que garantam a segurança das operações aéreas e aeroportuárias;



 Manter os processos e metodologias estabelecidos dentro do SGSO em conformidade com os requisitos
regulamentares e padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal,  através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - SMDE;
 Coordenar a realização dos processos e metodologias contidas no SGSO, conforme estabelecido pela
SMDE;
 Coordenar  o  processo  de  gerenciamento  da  segurança  operacional  junto  às  demais  atividades
operacionais desenvolvidas no aeródromo;
 Manter as informações sobre segurança operacional do aeródromo atualizadas e armazenadas em um
banco de dados estruturado;
 Manter o Manual de Gerenciamento de Segurança e Operação – MGSO, atualizado e compatível com
as operações do aeródromo.

ASSESSOR ADJUNTO DE OPERAÇÃO
 Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controlar os serviços gerais de
escritório, 
 Elaborar correspondências e documentos necessários para o perfeito andamento dos serviços em sua
unidade de trabalho.
 Elaborar pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos
trabalhos técnicos e administrativos.
 Coordenar  e  promover  a  execução  dos  serviços  gerais  de  escritório,  verificando  a  exatidão  dos
documentos, para assegurar a obtenção dos resultados.
 Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas,
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços.
 Substituir eventualmente o seu superior imediato em compromissos, tais como reuniões.
 Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Zela por todos os equipamentos e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Possuir  capacitação  específica  na  área  de  Gestão  Aeroportuária,  em  conformidade  comas  normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e com certificado emitido pela Infraero, órgão
responsável infraestrutura aeroportuária a capacitação de gestores aeroportuários;
 Manter as atividades em conformidade com os requisitos estabelecidos pela ANAC e demais órgãos
competentes,  bem  como  em  consonância  com  as  demais  normas  vigentes,  através  da  Coordenadoria  de
Transporte Aéreo;
 Assessorar o coordenador responsável pela gestão do aeródromo em assuntos atinentes à segurança
operacional, no processo de identificação de perigos, análise e gerenciamento de risco, fornecendo subsídios para
a tomada de decisões;
 Propor ações para eliminar ou mitigar risco relacionado a perigo identificado;
 Executar ações que garantam a segurança das operações aéreas e aeroportuária;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.



VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSISTENTE DO SISTEMA DE SAÚDE
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade com o foco em resultados, bem como responder na ausência do secretário pelas
questões técnicas administrativas e judiciais, dando suporte a todas as Unidades de Saúde;
 Representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo;
  Assessorar o titular da pasta em suas relações-públicas;
 Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controlar os serviços gerais de
escritório, elaborando correspondências e documentos necessários para o perfeito andamento dos serviços em
sua unidade de trabalho;
 Elaborar pareceres sobre assuntos relacionados a contratualização e serviços em saúde;
 Coordenar e  promover a execução dos serviços gerais  de escritório,  para assegurar  a  obtenção dos
resultados;
 Participar de projetos ou planos na organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas,
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços;
 Substituir eventualmente o seu superior imediato em compromissos, tais como reuniões;
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
 Supervisionar a qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
 Supervisionar  a  utilização  e  conservação  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de
consumo, com vista a sua preservação, rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;
 Assessorar o(a) Secretário (a) de Saúde nos projetos a serem desenvolvidos em parceria com União,
Estados e Municípios voltados ao aprimoramento da Saúde;
 Fiscalizar Contratos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSISTENTE OPERACIONAL
 Auxiliar  no  planejamento  e  organização  das  atividades  inerentes  à  área  de  sua  respectiva
responsabilidade com o foco em resultados.
 Auxiliar o Secretário Municipal de Saúde no encaminhamento de questões técnicas administrativas e
judiciais;
 Realizar interlocução entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, bem como, 
os demais órgãos que se fizerem necessários para um bom andamento dos serviços de saúde;
 Coordenar,  promover  a  execução  e  acompanhamento  dos  serviços  gerais  de  intermunicipais  para
assegurar a obtenção dos resultados;
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
 Assessorar o(a) Secretário (a) de Saúde nos projetos a serem desenvolvidos em parceria com União,
Estados e Municípios voltados ao aprimoramento da Saúde;
 Assessorar e acompanhar os serviços de contratualização com unidades hospitalares;
 Fiscal de Contratos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade com o foco em resultados;
 Supervisionar e operacionalizar os trabalhos na sua área de atuação, otimizando os serviços prestados;
 Designar atribuições aos seus supervisionados cobrando resultados.
 Dirimir  os problemas na sua área de atuação cobrando providências  se necessário e  fazer  reuniões
periódicas com os seus supervisionados, para tratar de assuntos inerentes ao desenvolvimento do trabalho;
 Supervisionar  os  servidores  que  executam  o  registro  de  dados  e  estatísticas  da  área  da  Saúde,
orientando-os quando necessário;
 Assessorar  a  equipe responsável  pelas  prestações de  contas  de  convênios  firmados  com a União  e
Estado;
 Acompanhar os projetos e obras da respectiva secretaria;



 Cadastrar, acompanhar e alimentar programas de projetos do Ministério da Saúde;
 Supervisionar questões relacionadas ao recursos humanos;
 Garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão;
 Organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando sua frequência;
 Melhorar a qualificação dos trabalhadores sob sua responsabilidade;
 Estimular o bom desempenho da equipe sob sua responsabilidade;
 Acompanhar  sistematicamente  o  desenvolvimento  das  atividades  de  campo,  por  intermédio  de
supervisões direta e indireta;
 Garantir, junto ao pessoal sob sua responsabilidade, o registro correto e completo das atividades;
 Enviar relatórios para o Escritório regional de Sinop;
 Fiscalizar contratos
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR ADMINISTRATIVO
 Planejar, organizarr, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Coordenar e executar os Sistema de Saúde, tais como CNES, SIA/SUS, entre outros;
 Ter conhecimento e acompanhar a alimentação dos Sistemas de Saúde;
 Responder pelas questões relacionadas ao Recursos Humanos da Secretaria de Saúde;
 Acompanhar as avaliações de estágio probatório dos servidores;
 Redigir e encaminhar ofícios;
 Redigir atas das reuniões mensais de coordenações;
 Assessorar, de forma regular, os servidores responsáveis pelo registro de todos os atos que integram a
rotina de compras de materiais e contratação de serviços;
 Cooperar,  quando necessário,  com a  equipe de  licitações,  promovendo a integração  das  atividades,
primando pelo princípio da economicidade;
 Responder solicitação de prontuários, acompanhar o ponto dos servidores;
 Fiscalizar contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR ADJUNTA DA OUVIDORIA DO SUS
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Receber, analisar, encaminhar, acompanha, emitir resposta e fechamento de todas as correspondências
diversas recebidas, seja por meio eletrônico, pessoalmente, telefone e outros;
 Recepcionar as reivindicações dos usuários dos serviços de Saúde;
 Controlar a eficiência do atendimento através  da ouvidoria na administração Pública para manter a
satisfação do usuário;
 Recepcionar as reclamações,  denúncias,  críticas  e  sugestões,  perguntas  e  informações a respeito  da
administração Pública e do Tribunal de Contas;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Assessorar programas de computador, conforme definição do analista de informática;
 Instalar  e  configurar  softwares  e  hardwares,  orientando os  usuários  nas  especificações e  comandos
necessários para sua utilização, nas unidades de saúde;
 Organizar e controlar os materiais necessários para a execução dos trabalhos relacionados assistência de
informática;
 Interpretar as mensagens exibidas no monitor das unidades de saúde, adotando as medidas necessárias.
 Notificar  e  informar  aos  usuários  do  sistema  ou  ao  analista  de  informática,  sobre  qualquer  falha
ocorrida.
 Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que das unidades de
saúde



 Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos,  como
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes.
 Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento
dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores.
 Participar de programa de treinamento, quando convocado.
 Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos.
 Ministrar treinamento em área de seu conhecimento.
 Auxiliar  na  execução  de  planos  de  manutenção,  dos  equipamentos,  dos  programas  das  redes  de
computadores e dos sistemas operacionais.
 Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes
de computadores.
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
 Acompanhar e responsabiliza-se pela manutenção dos geradores da secretaria;
 Fiscalizar de contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR FINANCEIRO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Auxiliar na execução do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos
planos e programas setoriais;
 Assessorar os servidores do setor contábil e de tesouraria na execução orçamentária e de movimentação
financeira, orientando a equipe executora, sempre que necessário; e executar tarefas afins;
 Coordenar os serviços de levantamento de preços a fim de orientar as compras mais vantajosas para fins
de parâmetros nas licitações;
 Supervisionar o processo de escolha e organizarção da compra dos materiais necessários à Secretaria;
 Responder   por questões relacionadas a remuneração dos servidores;
 Responder  pelo  Financeiro  da  Secretaria  de  Saúde,  bem  como solicitações/Empenhos  diversos  de
compra de material e serviços; controle de vencimento de contratos bem como sua execução;
 Elaborar justificativa de compra de material e serviços;
 Recebimento/encaminhamento de notas fiscais até o setor de tesouraria para liquidação e pagamento;
 Controlar e Acompanhar os recursos financeiros da Secretaria de Saúde;
 Elaborar relatórios internos de receitas e despesas da Secretaria de Saúde;
 Operacionalizar sistemas para alimentação de dados referente a Saúde;
 Fiscalizar contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENARDOR DE LIMPEZA E JARDINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Coordenar equipe que atuará na realização dos reparos de manutenção nas Unidades de Saúde quando
acionado pelo superior mediato ou imediato;
 Coordenar equipe que atuará na realização de compra ou entrega de material nas Unidades de Saúde
quando acionado pelo superior mediato ou imediato;
 Coordenar  e  realizar  manutenção  de  jardinagem  nas  Unidades  de  Saúde  mensalmente  ou  quando
necessário;
 Zelar  pela  guarda  e  conservação  dos  materiais  e  equipamentos  de  trabalho  que  estão  sob  sua
responsabilidade;
 Zelar  pelo  cumprimento  das  normas  de  saúde  e  segurança  do  trabalho  e  utilizar  adequadamente
equipamentos de proteção individual e coletiva;
 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas
tarefas;
 Propor  ao  superior  imediata  providências  para  a  consecução  plena  de  suas  atividades,  inclusive
indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos;



 Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional;
 Manter  conduta  profissional  compatível  com  os  princípios  reguladores  da  Administração  Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e
da eficiência, preservando o sigilo das informações;
 Tratar o público com zelo e urbanidade;
 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação do superior imediato;
 Fiscal de Contratos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENARDOR DE MANUTENÇÃO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Coordenar a manutenção de todas as Unidades de Saúde, nas questões relacionadas a manutenção e
aquisição de equipamentos, material de consumo e expediente;
 Supervisionar o processo de escolha e organização da compra dos materiais necessários à Secretaria;
 Colaborar na elaboração de processos licitatórios de compras referente a manutenção das Unidades de
Saúde junto ao setor de licitações;
 Realizar  a  fiscalização  de  entrada  e  saída  de  móveis  e  equipamentos  das  unidades  de  saúde,
acompanhando a sua destinação para mantê-los em bom estado de conservação e executar outras tarefas afins;
 Encaminhar ao departamento de licitações todos os atos inerentes às compras de equipamentos, material
de consumo e serviços para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
 Realizar serviços de levantamento de preços a fim de orientar as compras mais vantajosas para fins de
parâmetros nas licitações;
 Supervisionar o processo de escolha e organização da compra dos materiais necessários à Secretaria;
 Exercer  a  direção  e coordenação  nas  questões  relacionadas a  manutenção  das  Unidades  de  Saúde,
promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 Distribuir as tarefas, orienta e fiscaliza a sua execução;
 Acompanhar execução de projetos  aprovados e financiados pelo Ministério da Saúde, bem como a
equipagem de novas Unidades de Saúde;
 Fiscalizar a execução de Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR ADJUNTO DE ALMOXARIFADO:
 Orientar  e  controlar  os  serviços  de  almoxarifado,  recebendo,  estocando  e  distribuindo  os  diversos
materiais;
 Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras;
 Controlar  o  recebimento  de  material,  confrontando as  requisições  e  especificações  com as  notas  e
material entregue;
 Organizar  o armazenamento de produtos e materiais,  fazendo identificação e disposição adequadas,
visando uma estocagem racional;
 Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda;
 Fazer  os  registros  dos  materiais  sob  guarda  nos  depósitos,  registrando  os  dados  em terminais  de
computador ou em livros, fichas e mapas apropriados, facilitando consultas imediatas;
 Dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas sobre a situação real do
almoxarifado;
 Elaborar relatórios e balanços do almoxarifado;
 Coordenar e controlar o trabalho do pessoal do almoxarifado;
 Executar outras tarefas afins, determinadas pelo superior imediato;
 Operar  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Dirigir  veículos  leves,  mediante  autorização  prévia,  quando  necessário  ao  exercício  das  demais
atividades;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO
 Planejar, organizarr, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade com o foco em resultados;
 Responder pela Central de Regulação do Município;
 Auxiliar a acompanhar todos os encaminhamentos dos pacientes que necessitam de procedimento de
Média e Alta Complexidade ( UTI, Oncologia, Cirurgias etc);
 Receber e encaminhar demandas judiciais supervisionando os devidos encaminhamentos para solução
da demanda;
 Manter  estreito  relacionamento  com  Departamento  Jurídico  da  Prefeitura  municipal  para  sanar
demandas judiciais;
 Controlar e acompanhar as demandas da central de regulação, bem como emitir relatório mensal de
demandas reprimidas e executadas;
 Controlar e acompanhar a execução dos serviços hospitalares contratualizados, bem como serviços de
imagem e diagnóstico;
 Realizar a organização funcional e de logística dos encaminhamentos das Unidades de Saúde, para o
Consórcio  intermunicipal,  e  as  vagas  de  média  e  alta  complexidade  realizadas  em  Cuiabá  e  realizar  o
acompanhamento do RH lotado na central de regulação;
 Fiscalizar Contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS
 Planejar, organizarr, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Efetuar  o  encaminhamento  das  solicitações  médicas  de  exames  de  imagem;  encaminhamentos  de
solicitações  médicas  de  consultas  especializadas  (Cardiologia,  Pneumologia,  Urologia,  Otorrinolaringologia,
ortopedia, neurologia, oftalmologia, cirurgia geral);
 Efetuar as solicitações médicas para processos cirúrgicos;
 Efetuar as solicitações de transporte de pacientes para tratamento de saúde fora domicílio;
 Acompanhar a aquisição de procedimentos junto ao consórcio Intermunicipal Teles Pires;
 Acompanhar os procedimentos de exames e consultas que serão referenciados;
 Efetuar as autorizações de casa de apoio, transporte de pacientes e lançamento e preparação de malotes
da rede municipal;
 Fiscalizar Contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO BÁSICA
 Planejar, organizarr, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade com o foco em resultados;
 Responsabilizar-se por todos os aspectos relacionados aos PSFs – Programa de Saúde da Família;
 Conhecer às políticas públicas do Sistema Único de Saúde e os programas preconizados pelo Ministério
da Saúde;
 Organizar o Recursos Humanos nas unidades de saúde, quando novas convocações, faltas de servidores,
substituição de férias, atestado e outros;
 Acompanhar os programas e projetos do Ministério da Saúde;
 Alimentar dados referentes aos sistemas do Ministério da Saúde;
 Organizar o Recursos Humanos em campanhas, atividades educativas e eventos;
 Redigir ofícios circulares para aprimorar a informação das unidades de saúde;
 Responder solicitação de ouvidoria, acompanhar o ponto dos servidores (pontualidade e assiduidade) e
acompanhar e avaliar a folha de pagamento dos profissionais lotados nos PSFs;
 Garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão;
 Organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando sua frequência;
 Melhorar a qualificação dos trabalhadores sob sua responsabilidade;
 Estimular o bom desempenho da equipe sob sua responsabilidade;
 Acompanhar  sistematicamente  o  desenvolvimento  das  atividades  de  campo,  por  intermédio  de
supervisões direta e indireta;



 Garantir, junto ao pessoal sob sua responsabilidade, o registro correto e completo das atividades;
 Enviar relatórios para o Escritório regional de Sinop;
 Dirigir e acompanhar os indicadores epidemiológicos;
 Fiscalizar Contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS DE CAMPO - ACS
 Assessor, planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à
área de sua respectiva responsabilidade;
 Ter  conhecimento  referente  às  políticas  públicas  do  Sistema  Único  de  Saúde  e  os  programas
preconizados pelo Ministério da Saúde;
 Conhecer as áreas e micro-áreas de abrangência de cada Unidade de Saúde (PSF);  
 Participar da avaliação dos resultados e do impacto das ações;
 Garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão aos Agentes Comunitários de Saúde;
 Acolher, orientar e acompanhar todos os Agentes Comunitários de Saúde, principalmente os novos;
 Estimular o bom desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde;
 Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes Comunitário de
Saúde, por intermédio de supervisões direta e indireta;
 Fiscalizar  as  atividades  desenvolvidas  pelos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  repassando  as
informações necessárias aos superiores mediato e imediato;
 Assessorar os superiores mediato e imediato quanto as condutas e orientações ao Agentes Comunitários
de Saúde, quando necessário;
 Consolidar os dados relativos ao trabalho de campo dos Agentes Comunitários de Saúde desenvolvido
em sua área de abrangência e repassar a gerência técnica de cada unidade;
 Estar sempre informado sobre a situação de casos com prioridades em sua área de trabalho, orientando
os Agentes Comunitários de Saúde sob sua responsabilidade e acompanhamento dos usuários do SUS;
 Participar do planejamento das ações de campo na área e nas micro áreas das Unidades de Saúde,
definindo, caso necessário, estratégias especificas, de acordo com a realidade local;
 Prever, distribuir e controlar os insumos e materiais utilizados no trabalho de campo;
 Atuar  como  facilitador,  oferecendo  os  esclarecimentos  sobre  cada  ação  que  envolva  os  Agentes
Comunitários de Saúde;
 Atuar como elo entre o pessoal de campo (Agente Comunitário de Saúde) e a gerência técnica (superior
mediato ou imediato);
 Melhorar a qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde;
 Fiscal de Contratos.

SUPERINTENDENTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Acompanhar as unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade que são: Posto Central, Ambulância,
CAPS,  CAM,  Laboratório  Municipal,  Agência  Transfusional,  Unidade  de  Pronto  Atendimento,  Centro  de
Imagem e Fisioterapia;
 Conhecer às políticas públicas e programas em Saúde;
 Controlar e acompanhar a execução dos serviços de média e alta complexidade;
 Controlar e acompanhar a execução orçamentária da Média e Alta Complexidade;
 Garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão;
 Organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando sua frequência;
 Melhorar a qualificação dos trabalhadores sob sua responsabilidade;
 Estimular o bom desempenho da equipe sob sua responsabilidade;
 Acompanhar  sistematicamente  o  desenvolvimento  das  atividades  de  campo,  por  intermédio  de
supervisões direta e indireta;
 Garantir, junto ao pessoal sob sua responsabilidade, o registro correto e completo das atividades;
 Dirigir e Acompanhar os indicadores epidemiológicos;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



COORDENARDOR DE SAÚDE MÓVEL
 Coordenar o translado de pacientes;
 Coordenar e elaborar escala de motoristas;
 Executar agendamento e/ou solicitações de viagens;
 Acompanhar as revisões e manutenção da frota da saúde e sobre aviso nas situações de urgência e
emergência;
 Assessorar os trabalhos inerentes às viagens programadas para translado;
 Atender aos chamados, sempre que solicitado;
 Zelar pela conservação dos veículos;
 Comunicar à chefia eventuais problemas constatados no funcionamento dos veículos;
 Programar o abastecimento e revisão geral dos veículos;
 Coordenar o preenchimento adequado dos diários de bordo dos veículos;
 Apresentar ao Chefe imediato relatórios mensais das viagens;
 Coordenar e/ou supervisionar os serviços de motoristas lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
 Fiscalizar Contratos.
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADOR DE APOIO E DIAGNÓSTICO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Coordenar e programar as viagens e translado de pacientes para realização de procedimentos eletivos
fora do Município;
 Auxiliar o setor de serviço Social referente a auxílios diversos;
 Coordenar as ações de condução e apoio do Comitê Municipal de Integração Ensino – Saúde;
 Coordenar a contratualização de serviços de terceiros referentes a exames de imagem e diagnóstico;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Responsabilizar-se por todos os assuntos inerentes da vigilância em saúde que engloba a vigilância em
saúde do trabalhador, vigilância sanitária, vigilância ambiental e epidemiológica;
 Organizar a equipe de trabalho;
 Promover, coordenar, acompanhar e avaliar as ações de promoção e prevenção de saúde;
 Realizar  ações  de  nível  hospitalar,  como  normatizações  nos  casos  de  doenças  endêmicas  e
acompanhamentos  de  doenças  como  H1N1,  hantavirose,  leptospirose,  dengue,  utilização  de  soros   contra
acidentes por animal peçonhento etc.;
 Calcular e Acompanhar os indicadores epidemiológicos;
 Acompanhar e  avaliar  os  indicadores  da saúde através  dos sistemas como SISPACTO (Sistema de
Pactuação),  SINASC  (Sistema  de  Informações  de  Nascidos  Vivos),  SISPRENATAL,  SIM  (Sistema  de
Mortalidade), SINAN (Sistema de Notificação de Agravos Notificáveis) SARGSUS (Sistema de Relatório de
Gestão);
 Acompanhar o setor de Imunobiológicos, ou seja, vacinas, supervisão e controle, além de capacitar as
equipes quando recebem vacinas novas até a aplicação nas crianças;
 Planejar estratégias e ações na área educativa que envolve todas as vigilâncias, principalmente ações
contra a dengue;
 Acompanhar a legislação vigente na área da Vigilância em Saúde, normatizações,  criação de novas
normatizações conforme os riscos apresentados pelos quadros epidemiológicos existentes para a prevenção da
saúde;
 Coordenar  os  sistemas  de  informações  em  saúde,  visando  fornecer  aos  demais  órgãos  do  sistema
informações necessárias ao controle e avaliação;
 Coordenar  as  ações  de  promoção  de  saúde  coletiva,  visando  por  meio  de  ações  conjuntas,  o
aperfeiçoamento das atividades;



 Participar  da  elaboração  da  programação  orçamentária  anual  e  plurianual,  fornecendo  dados  e
informações  do  processamento,  em consonância  com a  lei  das  diretrizes  orçamentárias  do Estado e  com a
política estabelecida pelo Sistema Único de Saúde;
 Promover  a  cooperação  técnica  dos  serviços  de  vigilância  em  saúde  dos  municípios,  visando  o
aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Estabelecer mecanismos que visem à promoção e proteção da saúde coletiva, da saúde do trabalhador e
de outros segmentos sociais, bem como a saúde ambiental, no âmbito da Vigilância Sanitária;
 Coordenar equipe de Vigilância Sanitária ;
 Manter  sistema  de  informação  que  identifique  os  estabelecimentos  que  desenvolvam  atividades
relacionadas à saúde da população;
 Articular-se com órgãos de segurança pública, objetivando atuação conjunta para a execução de ações
de fiscalização;
 Elaborar e propor normas, orientar e controlar, de forma suplementar, a instalação e o funcionamento
dos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde;
 Definir as instâncias e mecanismos de controle de fiscalização, inerentes ao poder de Polícia Sanitária;
 Promover  ações  informativas  e  educativas  para  a  construção  da  consciência  sanitária  em todos  os
setores da sociedade, mediante estratégias e instrumentos diversos;
 Realizar a coordenação dos trabalhos da Vigilância Sanitária;
 Acompanhar e registrar informações no sistema SISAGUA;
 Realizar juntamente com o Secretário Municipal de Saúde a liberação de Alvará;
 Acompanhar as denúncias recebidas até sua resolução final;
 Enviar relatórios para o escritório regional de Sinop;
 Controlar a liberação dos receituários de psicotrópico distribuídos aos médicos pela vigilância sanitária
e a manutenção destes;
 Realizar a capacitação dos novos fiscais de Vigilância Sanitária;
 Confecionar o plano de ação da Vigilância Sanitária com a equipe;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Coordenar a Equipe de Vigilância Epidemiológica;
 Enviar relatórios para o Escritório regional de Sinop;
 Acompanhar o reconhecimento geográfico do município;
 Realizar junto com a equipe Campanhas de combate a Dengue;
 Auxiliar na alimentação dos sistemas como SIS prenatal, SINASC, SIM, SINAN;
 Auxiliar na orientação as equipes de saúde da família;
 Realizar  a  consolidação  do  SISCOLO,  SISMAMA,  relatório  de  doenças  diarreicas  etc,  que  são
semanais quinzenais e mensais;
 Controlar a dispensações das Declarações de Nascidos Vivos, Declarações de óbitos e as notificações
numeradas de acordo com os blocos recebidos do estado;
 Realizar a consolidação e a manutenção dos testes rápidos que são distribuídos a todas as unidades
publicas de saúde do município, prestação de contas, e a solicitação dos mesmos à CAF em Cuiabá;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



COORDENARDOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Realizar acompanhamento e controle de vetores;
 Realizar a coordenação dos trabalhos da equipe de Agente de Combate às Endemias;
 Realizar acompanhamento dos casos de doenças endêmicas com a Vigilância Epidemiológica;
 Realizar o acompanhamento dos indicadores de índice de infestação predial no município;
 Realizar acompanhamento dos casos de denúncias referente a saneamento básico em parceria com a
Vigilância Sanitária;
 Apresentar  e  condições  ações  estratégicas  junto  as  demais  coordenações  para  integrar  serviços  no
combate às doenças endêmicas;
 Acompanhar o trabalho do Agentes de Combate a endemias, verificando se os mesmos estão de acordo
com as normas técnicas do ministério, quanto ao uso de venenos e orientações feitas a população;
 Acompanhar a  utilização dos praguicidas  que são utilizados no bloqueio e controle de vetores  nos
pontos estratégicos;
 Realizar  o  acompanhamento  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual,  utilizados  pela  equipe  da
vigilância ambiental, repondo-os quando necessário;
 Realizar as divisões de áreas de atuação dos Agentes de Combate à endemias conforme o crescimento
urbano;
 Realizar classificação de larvas;
 Auxiliar nos casos críticos de problemas voltados a dengue, e de outras doenças tropicais;
 Realizar capacitação para os agentes de combate a endemias;
 Coordenar a realização do LIRA –  Levantamento de Índice Rápido;
 Registrar e acompanhar o Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue SISFAD e Sistema de
Localidades SISLOC;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇO DE CAMPO - ACE
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Conhecer os aspectos técnicos e operacionais do controle da dengue;
 Manter-se informado sobre a situação da dengue em sua área de trabalho, orientando o pessoal sob sua
responsabilidade, em especial quanto a presença de casos suspeitos e quanto ao encaminhamento para a unidade
de saúde ou serviço de referência;
 Participar  do  planejamento  das  ações  de  campo  na  área  sob  sua  responsabilidade,  definindo,  caso
necessário, estratégias especificas, de acordo com a realidade local;
 Participar da avaliação dos resultados e do impacto das ações;
 Garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão;
 Prever, distribuir e controlar os insumos e materiais utilizados no trabalho de campo;
 Atuar como facilitador, oferecendo os esclarecimentos sobre cada ação que envolva o controle vetorial;
 Atuar como elo entre o pessoal de campo e a gerência técnica;
 Melhorar a qualificação dos trabalhadores sob sua responsabilidade;
 Auxiliar o coordenador no desempenho da equipe sob sua responsabilidade;
 Acompanhar  sistematicamente  o  desenvolvimento  das  atividades  de  campo,  por  intermédio  de
supervisões direta e indireta;
 Manter organizado e estruturado o posto de apoio e abastecimento (PA);
 Garantir, junto ao pessoal, o registro correto e completo das atividades;
 Realizar a consolidação e o encaminhamento a gerência técnica das informações relativas ao trabalho
desenvolvido em sua área;
 Consolidar  os  dados  do  trabalho  de  campo  relativo  ao  pessoal  e  fornecer  as  equipes  de  Atenção
Primaria, especialmente da estratégia de Saúde da Família, as informações entomológicas da área.
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



COORDENARDOR DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
 Planejar,  organizar,  orientar,  controlar,  avaliar,  propor  e  elaborar  normas  e  ações  de  Vigilância
relacionada à fiscalização dos ambientes de trabalho e dos agravos à saúde do trabalhador;
 Orientar,  controlar  e  avaliar  as  ações  municipalizadas  e  regionalizadas,  relativo  à
implantação/implementação das ações na área de vigilância em saúde do trabalhador;
 Atuar junto a Coordenarção Nacional em Saúde do Trabalhador/Ministério da Saúde na implementação
das políticas públicas em saúde do trabalhador no município;
 Definir normas e procedimentos técnicos e diretrizes operacionais, no que diz respeito à Saúde do Trabalhador;
 Decidir em primeira instância processo administrativo sanitário e aplicar sanções previstas na legislação
vigente, quando identificadas irregularidades;
 Definir ações de capacitações/qualificação para profissionais que atuam na área de saúde do trabalhador;
 Articular as ações assistenciais em saúde do trabalhador;
 Implementar as ações de fiscalização da saúde do trabalhador junto aos municípios;
 Recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde do Trabalhador;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade com o foco em resultados;
 Coordenar a equipe da Farmácia Municipal;
 Coordenar a equipe da Central de Abastecimento Farmacêutico;
 Coordenar e responder como responsável Técnica perante o Conselho de Classe (CRF) pela Central de
Abastecimento Farmacêutico;
 Coordenar  e  responsabiliza-se  pela  dispensação  de  medicamentos  psicotrópicos  na  Central  de
Abastecimento Farmacêutico;
 Coordenar e acompanha a Comissão de Assistência Farmacêutica nas ações de validação dos protocolos clínicos;
 Coordenar a elaboração e revisão da relação municipal de medicamentos essenciais;
 Participar dos processos de aquisição de medicamentos, materiais medico hospitalares, odontológicos,
laboratoriais e materiais do centro de Imagem e Coordenar os processos de encaminhamento para Farmácia de
Alto Custo;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENARDOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Exercer a direção dos trabalhos do setor de dispensação de medicamentos;
 Despachar diretamente com o chefe imediato;
 Coordenar e responder como responsável Técnica perante o Conselho de Classe (CRF) pela Farmácia
Municipal em substituição do Supervisor de Assistência Farmacêutica;
 Coordenar e responsabilizar-se pela dispensação de medicamentos psicotrópicos na Farmácia Municipal;
 Comunicar ao chefe imediato as faltas ou irregularidades observadas no seu setor e distribuir as tarefas,
orientar e fiscalizar a sua execução;
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

ASSESSOR DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva
responsabilidade;
 Assessorar no controle de estoque de medicamentos na Farmácia Central e das farmácias satélites;
 Acompanhar  e  auxiliar  a  Central  de  abastecimento  farmacêutico  na  formulação  e  quantificação  de  relação
municipal de medicamentos essenciais;
 Assessorar da dispensação de medicamentos e correlatos de acordo com as normas de assistência farmacêutica,
visando auxiliar o farmacêutico responsável;
 Fiscalizar Contratos;



 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SUPERINTENDENTE DE CULTURA 
 Coordenar e promover o desenvolvimento de atividades, instituições, empreendimentos e iniciativas de
natureza artística;  permitir à população acesso aos equipamentos e  bens culturais;  organizar  e administrar  a
infraestrutura artística e cultural do Município
 Coordenar a formulação de políticas no âmbito da Diversidade Cultural e da Economia Criativa.
 Desenvolver  como  um  dos  eixos  principais  de  atuação  o  estímulo  à  diversidade  cultural  que
compreenda  a  gestão  do  Parque  Cultural;  as  ações  direcionadas  às  culturas  populares  urbanas  e  rurais;  o
fortalecimento das manifestações tradicionais de mestres e grupos das culturas populares;
 Acompanhar a compra de materiais, licitações, empenhos, dotação da pasta;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE MUSEU
 Organizar, ampliar e conservar coleções de objetos de caráter artístico, histórico e outras peças de igual
valor e interesse, adotando sistemas específicos de catalogação, classificação, manutenção e divulgação, para
facilitar a exposição do acervo e suas consultas;
 Promover políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio e da memória,
 Zelar e cuidar os bens culturais por meio da documentação, da conservação e de ações integradas; 
 Elaborar planos museológicos, adequando-os aos novos desafios e modelos de gestão pública, o que
inclui ações de estímulo à criação de instrumentos legais e gerenciamento, como conselhos, estatutos, planos e
fundos para museus; 

COORDENADOR DE OFICINAS
 Coordenar o planejamento das oficinas;
 Desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registrado no planejamento;
 Registrar a frequência diária dos aprendizes;
 Acompanhar desenvolvimento das atividades ministradas, 
 Fomentar a participação dos aprendizes avaliando seu desempenho teórico e prático;
 Fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos,
 Introduzir novas abordagens do fazer teatral e da dança
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
 Planejar, produzir e controlar eventos institucionais e eventos externos realizados pela Secretaria de
Cultura e Turismo e pela Prefeitura.
 Coordenar todas as ações de planejamento, execução,
 Monitorar e avaliar as ações dos programas, a serem realizados participativamente, através de Secretaria
de Turismo e Cultura;
 Coordenar a organização das diversas etapas do processo de formação;
 Organizar, com os demais agentes do processo, as inscrições, o planejamento das atividades e eventos
Secretaria de Turismo e Cultura;
 Encaminhar,  regularmente,  ao Secretário Municipal de Turismo e Cultura,  relatório das atividades e
eventos realizados pela respectiva Secretaria;
 Socializar dados e informações;
 Monitorar cumprimento de tarefas e horários dos servidores sob sua orientação;
 Coordenar todas as atividades e eventos da Secretaria de Turismo e Cultura sob sua responsabilidade,
planejando-as coletivamente;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE BIBLIOTECA
 Promover políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio e da memória,
 Administrar e cuidar da manutenção da Biblioteca Pública 
 Preservar o Patrimônio Cultural, 



 Formar e fortalecer  redes  e sistemas que integram as instituições  museológicas,  por meio de ações
transversais e multidisciplinares;
 Desenvolver programas de leitura para todo o município, dentro e fora da biblioteca;
 Promover o desenvolvimento sociocultural do indivíduo, de forma a favorecer seu processo educativo e
intelectual, facilitando-lhe o acesso ao livro, fonte de informação e prazer, bem como às atividades culturais, sem
qualquer restrição de etnia, credo ou idade;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
 Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua
respectiva responsabilidade;
 Responder pelas questões relacionadas ao Recursos Humanos da Secretaria;
 Acompanhar as avaliações de estágio probatório dos servidores;
 Redigir e encaminhar ofícios;
 Redigir atas das reuniões mensais de coordenações;
 Assessorar, de forma regular, os servidores responsáveis pelo registro de todos os atos que integram a
rotina de compras de materiais e contratação de serviços;
 Cooperar,  quando necessário,  com a  equipe de  licitações,  promovendo a integração  das  atividades,
primando pelo princípio da economicidade;
 Responder solicitação de prontuários, acompanhar o ponto dos servidores;
 Fiscal de contratos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

SUPERINTENDENTE DE TURISMO
 Incentivar  e  orientar  a  instalação  e  localização  de  empreendimentos  turísticos  que  aproveitem  e
desenvolvam o potencial do Município, sem prejuízo ao meio ambiente.
 Orientar a formação de cooperativas, associações e outras modalidades de organização voltadas para as
atividades turísticas do Município, 
 Dar apoio técnico e logístico a produção artesanal fomentando a sua integração nas atividades turísticas
locais;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE TURISMO
 Atuar na consolidação nacional e internacional da cidade como destino turístico. 
 Planejar e implantar projetos de estruturação da oferta turística, 
 Desenvolver ações de promoção, marketing e divulgação, com o objetivo de qualificar Lucas do Rio
Verde como uma cidade cosmopolita, cultural, gastronômica e rica em entretenimento, o que a capacita para não
apenas ser um grande destino de turismo de negócios;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DE TURISMO E EVENTOS
 Acompanha as ações da diretoria com o objetivo de manter o controle operacional e documental das
verbas e parcerias; 
 Desenvolver,  acompanhar  e  executar  as  peças  de  comunicação  visual  referentes  aos  projetos  da
diretoria;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.



IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SUPERINTENDENTE DE ESPORTE
 Planejar,  Dirigir  e  Controlar  programas  e  projetos  que  visem  o  desenvolvimento  das  atividades
esportivas individuais e coletivas;
 Propor celebração de programas com a comunidade, incluindo os órgãos da administração indireta e as
entidades não governamentais;
 Promover  a  elaboração  de  estudos  e  pesquisas  necessárias  à  melhoria  das  atividades  técnicas,
desportivas;
 Planejar,  coordenar,  dirigir  e  controlar  s  realização  de  eventos  esportivos,  objetivando  o
desenvolvimento do desporto;
 Promover,  articular  e  prestar  apoio  às  entidades  esportivas,  amadoras  e  profissionais  (legalmente
constituída), visando o seu desenvolvimento;
 Articular com as demais unidades integrantes da estrutura da secretaria, objetivando a compatibilização
de normas e ações a serem executadas pelos diversos órgãos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE ESPORTES COLETIVOS
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades  pertinentes  ao  desenvolvimento  das  ações
esportivas no âmbito municipal;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade desportiva
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar  e representar a secretaria  em reuniões  e  eventos em geral  cuja a  presença do órgão seja
requerida

COORDENADOR DE ESPORTES INDIVIDUAIS
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades  pertinentes  ao  desenvolvimento  das  ações
esportivas no âmbito municipal;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade desportiva;
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar  e representar a secretaria  em reuniões  e  eventos em geral  cuja a  presença do órgão seja
requerida;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

SUPERINTENDENTE DE LAZER
 Planejar, dirigir e controlar programas e projetos que visem o desenvolvimento das atividades de lazer;
 Propor a celebração de programas com a comunidade, incluindo os órgãos da administração indireta e
as entidades não governamentais;
 Promover a elaboração de estudos e pesquisas necessárias à melhoria das atividades técnicas de lazer;
 Planejar,  coordenar,  dirigir  e  controlar  s  realização  de  eventos  de  lazer  (legalmente  constituída),
objetivando o desenvolvimento recreativo social;
 Promover, articular e prestar apoio às entidades de lazer recreativo, visando o seu desenvolvimento;
 Articular-se  com  as  demais  unidades  integrantes  da  estrutura  da  secretaria,  objetivando  a
compatibilização de normas e ações a serem executadas pelos diversos órgãos;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.



COORDENADOR DE LAZER
 Planejar, executar, controlar e gerenciar as atividades pertinentes ao desenvolvimento das ações de lazer
no âmbito municipal;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade de lazer;
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar  e representar a secretaria  em reuniões  e  eventos em geral  cuja a  presença do órgão seja
requerida;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DE LAZER
 Executar, controlar as atividades pertinentes ao contexto do lazer operacionalizando a demanda trabalho
dessa coordenadoria;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COOORDENADOR DE PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades pertinentes  ao  desenvolvimento das  ações da
qualidade de vida no âmbito municipal;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade de qualidade de vida;
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar  e representar a secretaria  em reuniões  e  eventos em geral  cuja a  presença do órgão seja
requerida

ASSESSOR ADJUNTO DE QUALIDADE DE VIDA
 Executar,  controlar  as  atividades pertinentes  ao  contexto da qualidade  de  vida operacionalizando a
demanda trabalho desta coordenadoria;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DO CREC
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades pertinentes  ao desenvolvimento das  ações do
CREC no âmbito municipal;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade do CREC
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar  e representar a secretaria  em reuniões  e  eventos em geral  cuja a  presença do órgão seja
requerida;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DO CREC
 Executar,  controlar  as  atividades  pertinentes  ao  contexto  do  CREC  operacionalizando  a  demanda
trabalho dessa coordenadoria;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.



SUPERINTENDETE ADMINISTRATIVO E EVENTOS
 Dirigir e coordenar as finanças da secretaria;
 Supervisionar as  atividades de apoio administrativos relacionados com pessoal,  material,  transporte,
comunicação, documentação e serviços gerais;
 Estabelecer a compatibilização entre os recursos humanos e os materiais disponíveis para a execução do
fluxo do trabalho
 Elaborar  programas,  planos,  e  normas  para  compra,  utilização,  requisição,  distribuição,  estocagem,
alienação, permuta, cessão, incorporação e baixa de material para os órgãos da secretaria;
 Superintender os serviços de pagamento de pessoal, manutenção, locação e outros correlatos no âmbito
da secretaria;
 Efetuar empenho das despesas da secretaria;
 Examinar, sob os aspectos legal, técnico e administrativo, as questões relativas a material;
 Elaborar a proposta orçamentária anual da secretaria;
 Coordenar, orientar e promover as atividades de execução orçamentaria e financeira da secretaria;
 Encaminhar  ao  setor  de  licitação  os  pedidos de  carta  convite,  quando da  necessidade  de  serviços,
consertos e similares nas unidades da secretaria;
 Gerir o abastecimento da secretaria com o material que se fizer necessário, em tempo oportuno e em
quantidade conveniente;
 Providenciar  treinamento  e  reciclagem dos  servidores  da  secretaria,  objetivando  a  sua  capacitação
profissional e o seu aprimoramento;
 Manter  atualizadas as coletâneas  de leis,  decretos,  portarias e  outros  atos,  especialmente no que se
refere aos assuntos de interesse da secretaria;
 Propor a realização de programas de modernização administrativa, visando o aprimoramento do pessoal
da estrutura organizacional da secretaria;
 Gerir o controle e a manutenção do patrimônio da secretaria, estabelecendo as normas que fizerem necessária;
 Desenvolver outras atividades correlatas. 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades  pertinentes  ao  desenvolvimento  das  ações
administrativas da secretaria;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade administrativa;
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar e representar a secretaria em reuniões e eventos em geral cuja a presença do órgão seja requerida;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
 Planejar,  executar,  controlar  e  gerenciar  as  atividades pertinentes  ao  desenvolvimento das  ações de
manutenção da secretaria;
 Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito desta coordenadoria;
 Orientar e acompanhar os trabalhos executados nesta coordenação;
 Avaliar periodicamente os resultados obtidos a partir da execução dos trabalhos;
 Avaliar alocações de recursos desta coordenadoria, com vista para o alcance dos resultados propostos;
 Programar o levantamento de necessidade manutenção;
 Prestar contas das ações realizadas e dos resultados obtidos em sua coordenadoria;
 Participar e representar a secretaria em reuniões e eventos em geral cuja a presença do órgão seja requerida;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.

ASSESSOR ADJUNTO DE MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS
 Executar, controlar as atividades pertinentes manutenção da secretaria operacionalizando a demanda
trabalho dessa coordenadoria;
 Desempenhar outras atividades, que por suas características se incluam entre suas atribuições.



X - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Dirigir e coordenar as finanças da secretaria;
 Supervisionar as  atividades de apoio administrativos relacionados com pessoal,  material,  transporte,
comunicação, documentação e serviços gerais;
 Estabelecer a compatibilização entre os recursos humanos e os materiais disponíveis para a execução do
fluxo do trabalho
 Elaborar  programas,  planos,  e  normas  para  compra,  utilização,  requisição,  distribuição,  estocagem,
alienação, permuta, cessão, incorporação e baixa de material para os órgãos da secretaria;
 Superintender os serviços de pagamento de pessoal, manutenção, locação e outros correlatos no âmbito
da secretaria;
 Efetuar empenho das despesas da secretaria;
 Examinar, sob os aspectos legal, técnico e administrativo, as questões relativas a material;
 Elaborar a proposta orçamentária anual da secretaria;
 Coordenar, orientar e promover as atividades de execução orçamentaria e financeira da secretaria;
 Encaminhar  ao  setor  de  licitação  os  pedidos de  carta  convite,  quando da  necessidade  de  serviços,
consertos e similares nas unidades da secretaria;
 Gerir o abastecimento da secretaria com o material que se fizer necessário, em tempo oportuno e em
quantidade conveniente;
 Providenciar  treinamento e reciclagem dos servidores da secretaria,  objetivando a sdua capacitação
profissional e o seu aprimoramento;
 Manter  atualizadas as coletâneas  de leis,  decretos,  portarias e  outros  atos,  especialmente no que se
refere aos assuntos de interesse da secretaria;
 Propor a realização de programas de modernização administrativa, visando o aprimoramento do pessoal
da estrutura organizacional da secretaria;
 Gerir o controle e a manutenção do patrimônio da secretaria,  estabelecendo as normas que fizerem
necessária;

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 Coordenar  e  supervisionar  os  serviços  necessários  ao  funcionamento  e  manutenção  das  Unidades
Operacionais e não operacionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades da
Secretaria; 
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência; 
 Organizar e coordenar a fiscalização administrativa da Secretaria e prestadores de serviços; 
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades da Secretaria;
 Emitir  pareceres  sobre  assuntos  relacionados  a  parte  administrativa  da  Secretaria;  acompanhar  a
execução de contratos firmados pela Secretaria com prestadores de serviços; 
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução; 
 Supervisionar  o  controle  pela  guarda  e  manutenção  dos  bens  móveis  e  imóveis  de  propriedade da
Secretaria; 
 Responder acerca de assuntos referentes aos servidores no que se refere a documentos e prestação de
contas dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente ao departamento de Recursos Humanos.

ASSESSOR ADJUNTO DE CONSELHOS
 Monitorar todos os trabalhos relacionados aos conselhos de Direitos vinculados à Secretaria;
 Assessor e acompanhar o desenvolvimento das atividades executando as tarefas por eles delegadas,
observando os prazos estabelecidos para tramitação e funcionamento legal dos Conselhos, 
 Organizar e elaborar material para realização de Conferências Municipais, Estaduais, Federais e Fóruns.



ASSESSOR  ADJUNTO  DE  MONITORAMENTO  DE  CONTROLE  DOS  PROGRAMAS  E
BENEFÍCIOS
 Acompanhar e monitorar as atividades gerenciais internas,  realizando as sistematicamente durante o
período de execução e operação dos Programas e Benefícios, conhecendo a evolução das intervenções ao longo
do tempo, através de dados da gerência dos serviços sobre metas iniciais, indicadores e resultados associados aos
programas.
 Identificar os objetivos que o programa ou a estratégia busca alcançar;
 Elaborar indicadores que possam monitorar o progresso em relação às metas;
 Fixar metas quantitativas e temporais para cada indicador.

ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e
processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas;
 Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos;
 Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição,
tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros;
 Controla e fiscaliza o cemitério público, capelas, túmulos; 
 Responsável por fiscalizar focos de dengue e outras doenças;
 Organizar,  classificar,  registrar,  selecionar,  catalogar,  arquivar  e  desarquivar  processos,  documentos,
relatórios, periódicos e outras publica ações;
 Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua
disposição,  contribuindo para os processos de automação,  alimentação de dados e agilização das rotinas de
trabalho relativos à sua área de atuação; 
 Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais; 
 Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e
ações públicas;
 Zelar pela guarda, conservação dos materiais e equipamentos de trabalho e conservação dos túmulos.

SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das oportunidades
que integram a Secretaria.  
 Exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitidas a subdelegação à autoridade
diretamente subordinada.
 Controlar o quadro de lotação dos cargos e funções, bem como fazer indicações ao Secretário para o
provimento de cargos em comissão e funções gratificadas, desta Secretaria;
 Despachar com o Secretário; 
 Assessorar o Gabinete do Secretário no âmbito de suas competências; 
 Participar do Colegiado de Gestão.

COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)
 Responsável pela articulação da rede de serviços de proteção básica local,  deve organizar,  segundo
orientações do gestor municipal (ou do DF) de assistência social, 
 Realizar reuniões periódicas com as instituições que compõem a rede, a fim de instituir a rotina de
atendimento e acolhimento dos usuários; 
 Organizar  os  encaminhamentos,  fluxos  de  informações,  procedimentos,  estratégias  de  resposta  às
demandas; 
 Traçar estratégias de fortalecimento das potencialidades do território. 
 Avaliar tais procedimentos, de modo a ajustá-los e aprimorá-los continuamente.
 Gerenciar,  de  maneira  coordenada  com  a  rede  socioassistencial,  o  acolhimento,  inserção,  o
encaminhamento e acompanhamento dos usuários no SUAS;
 Analisar  os  critérios  de  acesso  dos  usuários,  seu  desligamento  do  serviço  e  os  objetivos  a  serem
cumpridos, entre outros.



ASSESSOR ADJUNTO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
 Identificar as famílias a serem cadastradas e coleta de seus dados nos formulários específicos;
 Efetuar  digitação,  no  Sistema  de  Cadastro  Único,  dos  dados  coletados  nos  formulários  de
cadastramento, acompanhando o processamento realizado pela CAIXA; 
 Atualizar os registros cadastrais, sempre que houver modificação nos dados das famílias, ou revalidação
dos mesmos, confirmando que as informações específicas se mantiveram inalteradas;
 Promover a utilização dos dados do CADÚNICO para o planejamento e gestão de políticas públicas
locais voltadas à população de baixa renda, executadas no âmbito do município ou Distrito Federal;
 Adotar  medidas  para  o  controle  e  a  prevenção  de  fraudes  ou  inconsistências  cadastrais,
disponibilizando, ainda, canais para o recebimento de denúncias;
 Adotar procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados;
 Disponibilizar às Instâncias de Controle Social – ICS de acesso aos formulários do CADÚNICO e aos
dados e informações constantes em sistema informatizado desenvolvido para gestão, controle e acompanhamento
do PBF e dos Programas Remanescentes, bem como as informações relacionadas às condicionalidades; e
 Encaminhar  às  ICS:  dos  resultados  das  ações  de  atualização  cadastral  efetuadas  pelo  município,
motivadas por inconsistência de informações constantes no cadastro da família;

ASSESSOR ADJUNTO DE CURSOS E TRABALHOS MANUAIS
 Responsável pela coordenação e execução dos cursos de qualificação profissional e geração de renda,
com foco em trabalhos manuais,  ou seja,  artesanatos  em geral,  ofertados para famílias  que fazem parte  do
público atendido pela assistência social; Realizar oficinas de artesanato para crianças, adolescentes, mulheres e
idoso;
 Organizar a decoração de eventos de competência da Secretaria.

ASSESSOR ADJUNTO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
 Responsável pela organização e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV, onde são desenvolvidos grupos para crianças, adolescentes e idosos; 
 Realizar oficinas de convívio por meio do esporte, lazer, arte e cultura e outras; 
 Acompanhar as listas de frequência dos alunos, preenchimento de relatórios de acompanhamento dos
grupos, entre outras funções que forem necessárias para a plena efetivação do SCFV;

ASSESSOR ADJUNTO DE TRIAGEM E CONTROLE
 Responsável pelo serviço de recepcionar e acolher as famílias e seus membros e indivíduos em situação
de vulnerabilidade e risco social; 
 Orientar e informar quanto aos serviços ofertados na unidade;
 Efetuar o agendamento de atendimentos e atendimento telefônico.

COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)
 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu (s) serviço (s), quando for o
caso;
 Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade; -
Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados,
visando garantir a efetivação das articulações necessárias;
 Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão
gestor de Assistência Social;
 Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de
abrangência;
 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais,
especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência;
 Coordenar o processo de articulação cotidiana comas demais políticas públicas e os órgãos de defesa de
direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário;
 Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade;
 Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam
qualificar o trabalho;



 Definir  com  a  equipe  os  critérios  de  inclusão,  acompanhamento  e  desligamento  das  famílias  e
indivíduos nos serviços ofertados no CREAS;
 Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso,
do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no
CREAS;
 Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos profissionais
e dos usuários;
 Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de
informações e a avaliação das ações desenvolvidas;
 Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de informações sobre
o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor;
 Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS;
 Participar  das  reuniões  de  planejamento  promovidas  pelo  órgão  gestor  de  Assistência  Social  e
representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado;
 Identificar as necessidades de ampliação do Recursos Humanos da Unidade e capacitação da equipe e
informar o órgão gestor de Assistência Social;
 Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento;
 Conhecimentos  teóricos,  habilidades  e  domínio  metodológico  necessários  ao  desenvolvimento  de
trabalho  social  com famílias  e  indivíduos  em situação  de  risco  Pessoal  e  social,  por  violação  de  direitos
(atendimento individual, familiar e em grupo);
 Conhecimentos  e  desejável  experiência  de  trabalho  em equipe  interdisciplinar,  trabalho  em rede  e
atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

COORDENADOR DA CASA LAR
 Elaborar, em conjunto com os demais colaboradores, projeto político pedagógico do serviço;
 Realizar  o  acompanhamento  psicossocial  dos  usuários  e  suas  respectivas  famílias,  com  vistas  à
reintegração familiar;
 Apoiar na seleção dos cuidadores e educadores e demais funcionários;
 Efetuar o encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios
periódicos sobre a situação de cada criança e adolescente, apontando: 1- possibilidades de reintegração familiar,
2 – necessidade de aplicação de novas medidas, ou 3 – quando esgotados os recursos de manutenção na família
de origem, a necessidade de encaminhamento para os órgãos de competência;
 Preparar  as  crianças/adolescentes  para  desligamento  (em  parceria  com  o  cuidador/educador  de
referência);
 Mediar,  em  parceria  com  o  cuidador/educador  de  referência,  o  processo  de  aproximação  e
fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.

ASSESSOR ADJUNTO DA CASA LAR
 Assessorar nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças da Casa Lar;
 Ter relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança/adolescente;
 Organizar o ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança
ou adolescente;
 Auxiliar à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e
construção da identidade;
 Organizar fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente,
de modo a preservar sua história de vida;
 Acompanhar as crianças e adolescente nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no
cotidiano;
 Prestar apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e
supervisionado por um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social);

SUPERINTENDENTE DE HABITAÇÃO
 Garantir subsídios técnicos tendo em vista a formulação de política, diretrizes e prioridades da ação da
Secretaria, na área de atendimento à população moradora em habitação subnormal;



 Elaborar planos, programas e projetos, bem como realizar estudos e pesquisas que possibilitem uma
atuação programática flexível, em consonância com a dinâmica social e peculiaridades regionais;
 Propiciar a articulação do Programa da Habitação Popular com órgãos públicos e privados e demais
segmentos representativos da comunidade, ligados à problemática da habitação subnormal;
 Elaborar  e  executar  o  Orçamento  Programa  da  Unidade,  inclusive  gerenciando  os  elementos
econômicos, patrimoniais e contábeis, necessários ao seu desenvolvimento;
 Coordenar tecnicamente as ações da Secretaria no que se refere à execução do Programa de Habitação
Popular,  assim como aqueles  relacionados  à  atuação  do  Fundo de  Atendimento  à  População  Moradora  em
Habitação Subnormal - FUNAPS;
 Elaborar normas e padrões que subsidiem a execução e a supervisão das atividades do Programa de
Habitação Popular;
 Formalizar convênios e contratos na área de sua competência;
 Manter cadastro de habitação subnormal;
 Propiciar apoio técnico, jurídico e físico construtivo no atendimento habitacional;
 Autorizar e a concessão de subsídios financeiros;
 Normatizar e sistematizar a concessão de subsídios e financiamentos para atendimento à população
moradora em habitação subnormal;
 Oferecer apoio técnico, administrativo e operacional ao funcionamento do Fundo de Atendimento à
População Moradora em Habitação subnormal - FUNAPS;
 Estabelecer as competências e atividades específicas de cada unidade, observadas as diretrizes fixadas.

COORDENADOR DE HABITAÇÃO
 Elaborar os relatórios parciais e anuais das atividades inerentes à Superintendência de Habitação em
articulação com as demais diretorias e órgãos executores, visando à composição e consolidação dos relatórios
anuais da Secretaria.
 Planejar as reuniões do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social;
 Realizar o atendimento as solicitações da Secretaria ou de instituições e órgãos voltados para gestão da
informação;
 Planejar e coordenar as atuações integradas com a CEF para o Programa Minha Casa Minha Vida;
 Acompanhar, analisar e monitorar projetos da política de atuação do Programa Minha Casa Minha Vida
relacionado a redução do déficit habitacional para famílias de baixa renda em função da habitação de interesse
social do Estado, bem como demais projetos habitacionais;
 Sistematizar e atualizar as informações dos programas e projetos de habitação de interesse social;
 Acompanhar  a  aplicação  de  recursos  financeiros  nos  programas,  projetos  e  ações  de  habitação  e
regularização fundiária;
 Definir  critérios  e  parâmetros  básicos  para  apoio  a  inclusão  produtiva  e  produção  de  núcleos  de
desenvolvimento comunitário em empreendimentos habitacionais de habitação de interesse social;

ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
 Prestar apoio técnico e administrativo das atividades da Superintendência de Habitação;
 Prestar apoio nas  visitas domiciliares para reconhecer as reais necessidades da população no que diz
respeito a Política de Habitação; 
 Fiscalizar Contratos;
 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



XI - SECRETARIA DE AGRICULTURA

SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA
 Planejar, executar e controlar as atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, 
 Prestar assessoramento técnico ao Secretário;
 Supervisionar tecnicamente as atividades e projetos desenvolvidos pelos coordenadores e demais cargos
subordinados à sua área;
 Expedir instruções normativas de caráter técnico e administrativo no âmbito de sua área de atuação;

COORDENADOR DO HORTO MUNICIPAL
 Coordenar e supervisionar os serviços necessários ao funcionamento e manutenção Horto Municipal; 
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades do
Horto; 
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente em assuntos pertinentes à sua área de
competência; 
 Planejar e executar plantios de flores, arvores nativas e frutíferas para abastecer os diversos órgãos da
prefeitura; 
 Fomentar o acesso da comunidade as espécies do Horto; encaminhar ao Secretário relatórios periódicos
das atividades do Horto; 
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados a parte administrativa do local; acompanhar a execução de
contratos firmados pela Secretaria com prestadores de serviços que atendem ao horto; 
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução; 
 Supervisionar o controle pela guarda e manutenção dos bens móveis e imóveis relativos ao Horto; 
 Responder acerca de assuntos referentes aos servidores no que se refere a documentos e prestação de
contas dos servidores ligados ao local ao departamento de Recursos Humanos.

ASSESSOR ADJUNTO DE REFLORESTAMENTO E PRODUÇÃO DE MUDAS
 Assessorar o secretário da pasta no que diz respeito ao reflorestamento promovendo a recuperação de
parte da vegetação de locais que passaram por intempéries naturais, como incêndios, ou mesmo pela ação do
homem e tiveram a sua população de árvores reduzida drasticamente; 
 Promover a  arborização com plantio de  árvores  e  outras  plantas  em regiões  que antes  não tinham
vegetação alguma; 
 Fomentar novos espaços ou mesmo áreas de sequestro de CO2 e selecionar espécies para compor essas
áreas, de acordo com o clima e a necessidade; 
 Executar todas as tarefas designadas ao cargo devendo, adicionalmente, prorrogar e orientar a execução
das mesmas, buscar interpretação de resultados analíticos, 
 Elaborar relatórios, orientar e fiscalizar programas de recuperação de áreas impactadas; cumprir e fazer
cumprir atos administrativos emanados de seu superior; 
 Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
 Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades relativos a Agricultura Familiar
do Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades da
Agricultura Familiar;
 Prestar  assistência  ao  Secretário  Municipal  de  Agricultura  em  assuntos  pertinentes  à  sua  área  de
competência;
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Agricultura;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades da agricultura familiar;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados à sua área de atuação;
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução;
 Desenvolver programas, projetos e atividades para o fomento da agricultura familiar no Município e
submetê-los à aprovação do Secretário;



COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
 Dirigir,  coordenar,  supervisionar e  avaliar os trabalhos e as atividades relativos ao Agronegócio do
Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades do
Agronegócio;
 Prestar  assistência  ao  Secretário  Municipal  de  Agricultura  em  assuntos  pertinentes  à  sua  área  de
competência;
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Agricultura;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades do Agronegócio;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados às suas áreas de atuação;
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução;
 Desenvolver programas, projetos e atividades para o fomento do Agronegócio no Município e submetê-
los à aprovação do Secretário;

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
 Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades relativos ao Serviço de Inspeção
Municipal do Município de Lucas do Rio Verde;
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades do
Serviço de Inspeção Municipal;
 Prestar  assistência  ao  Secretário  Municipal  de  Agricultura  em  assuntos  pertinentes  à  sua  área  de
competência;
 Propor  a  constituição  de  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  execução  de  atividades  especiais
atribuídas pelo Secretário Municipal de Agricultura;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades do Serviço de Inspeção Municipal;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados às suas áreas de atuação;

ASSESSOR ADJUNTO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS
 Assessorar diretamente o Secretário e Coordenador em assuntos relativos à sua Inspeção Municipal,
elaborando pareceres, notas técnicas, minutas e informações;
 Promover a  articulação do Coordenador de Inspeção Municipal  com órgãos e entidades públicas  e
privadas, nacionais e estrangeiras;
 Assessorar  os  órgãos  e  entidades  vinculadas  à  inspeção  municipal  em  assuntos  que  lhe  forem
determinados pelo Coordenador;
 Participar da elaboração de planos, programas e projetos relativos às funções da inspeção municipal;
 Exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário e pelo Coordenador de Inspeção
Municipal;

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 Coordenar e supervisionar os serviços necessários ao funcionamento e manutenção das Unidades Ope-
racionais e não operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura; 
 Promover reuniões e contatos com órgãos e entidades públicas e privadas interessados nas atividades da Secretaria; 
 Prestar assistência ao Secretário Municipal de Agricultura em assuntos pertinentes à sua área de competência; 
 Organizar e coordenar a fiscalização administrativa da Secretaria e prestadores de serviços; 
 Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades especiais atribuí-
das pelo Secretário Municipal de Agricultura;
 Encaminhar ao Secretário relatórios periódicos das atividades da Secretaria;
 Emitir pareceres sobre assuntos relacionados a parte administrativa da Secretaria; 
 Acompanhar a execução de contratos firmados pela Secretaria com prestadores de serviços; 
 Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliação dos trabalhos e execução; 
 Supervisionar o controle pela guarda e manutenção dos bens móveis e imóveis de propriedade da Secre-
taria;
  Responder acerca de assuntos referentes aos servidores no que se refere a documentos e prestação de
contas dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura ao departamento de Recursos Humanos.



ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS
 Coordenar as atividades relativas a elaboração e execução de Projetos realizados pelos servidores lota-
dos no gabinete do titular da pasta, definindo suas atribuições e movimentações funcionais; 
 Garantir que os objetivos do projeto sejam atendidos, através do acompanhamento e mediação do pro-
gresso do projeto, e da tomada de ações corretivas quando necessárias; 
 Assegurar que a execução do projeto seja realizada levando-se em conta critérios de qualidade e que es-
tejam de acordo com a legislação municipal, estadual e federal; 
 Coordenar todos os serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta;
  Examinar expedientes submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessá-
rias;
  Prestar assessoramento técnico- administrativo, especializado e direto ao titular da pasta, auxiliando-o,
no exercício das atribuições que lhe são inerentes; 
 Intermediar atendimento ao público, equacionando dificuldades, no que se refere a problemas não solu-
cionados pelas diretorias competentes; 
 Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades do órgão; 
 Cumprir e fazer cumprir atos administrativos emanados de seu superior; 
 Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.



XII - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUPERINTENDENTE PEDAGÓGICO
 Responsável  pelas  ações  pedagógicas  diretamente  ligadas  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem
desenvolvidas  nas  escolas,  por  meio  de  reuniões  com  a  equipe  gestora,  formação  continuada  com  os
coordenadores pedagógicos, visitas e acompanhamentos periódicos às unidades escolares a fim de dar suporte
pedagógico e assessoramento à equipe gestora orientando para que as decisões tomadas propiciem o alcance das
metas fixadas. 
 Este setor atende a coordenação pedagógica, gestão escolar e orientação educacional. 

COORDENADOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA
 Responsável pelo planejamento dos projetos de formação continuada, bem como elaboração e execução
dos mesmos com o objetivo de subsidiar os profissionais da educação no desempenho de suas funções.

COORDENADOR DE DADOS E ESTATÍSTICAS
 Responsável  pela  coleta,  análise  e  tabulação  de  dados  dos  setores  pedagógicos,  administrativos  e
financeiros  existentes  na  SME para  organização  e  replanejamento  de  novas  metas  e  ações  que  devem ser
implementadas anualmente, com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade de ensino oferecida nas unidades
escolares

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS
 Responsável pela implantação e implementação de programas e projetos no âmbito educacional, bem
como o acompanhamento efetivo dos mesmos.

 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável  por  dirigir  e  manter  o  funcionamento  das  atividades  de  administração  de  pessoal,  o
gerenciamento das atividades de apoio, tais como: secretaria, serviços gerais, segurança, atividades de limpeza e
conservação e também o provimento e conservação dos recursos materiais e patrimoniais da escola entre outras
atividades.

COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR
 Responsável pela alimentação escolar, elaboração e acompanhamento de cardápios e pela difusão da
educação alimentar nas instituições de ensino.

ASSESSOR DE ALMOXARIFADO
 Responsável  por  manter  o  estoque,  e,  contato  com os  fornecedores  para  agilizar  e  providenciar  a
aquisição e a entrega correta dos alimentos dentro dos prazos solicitados.
 Controlar a entrada e saída de material de expediente, pedagógico e limpeza geral.  
 Controlar a entrada e saída de gêneros alimentícios, e merenda escolar no almoxarifado;
 Conferir os saldos levantados em estoque com o mapa de entrada e saída de material de expediente e de
limpeza. 
 Subsidiar  tecnicamente os órgãos da Administração Pública encarregados de processar  as  licitações
públicas e demais modalidades de compra de material de expediente e de limpeza utilizados pela Secretaria
Municipal de Educação.

ASSESSOR DE DISTRIBUIÇÃO
 Responsável pela organização do sistema de distribuição dos gêneros alimentícios para cada escola de
acordo com sua necessidade.  
 Laborar junto com as nutricionistas cronograma de entrega de alimentos produzidos na padaria escolar;
 Gerenciar a logística de distribuição dos gêneros alimentícios;

COORDENADOR ADMINISTRATIVO E TI
 Coordena equipe de desenvolvimento de sistemas, aplicando conhecimentos técnicos, utilizando novas
ferramentas e tecnologias da internet, orientando em soluções mais complexas. 
 Elabora e realiza levantamentos sobre informações e dados, para estudo e implantação de sistemas.



ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFOMRAÇÃO – SME
 Responsável por prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários
nos aspectos de hardware e software.
 Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e configurações
de equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis.
 Montagem  dos  equipamentos  e  implantação  dos  sistemas  utilizados  pelas  unidades  de  serviço  e
treinamento dos usuários.
 Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos.
 Instalar softwares de up-grade e fazer outras adaptações/modificações para melhorar o desempenho dos equipamentos.

 Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo acompanhamento das ações, ligadas à gestão administrativa e financeira das instituições de ensino.

 Orientar e acompanhar os repasses de verbas advindos da Prefeitura e do Governo Federal;
 Orientar às equipes gestores quanto ao uso dos recursos advindos do município ou do governo federal;
 Acompanhar as prestações de contas das instituições de ensino.

ASSESSOR DE PATRIMÔNIO ESCOLAR
 Responsável pelo acompanhamento da aquisição de materiais e equipamento suas ações e seus tombamentos. 
 Orientar as instituições de ensino no processo de compras de materiais permanentes e de consumo;
 Acompanhar os processos de tombamento de bens adquiridos com recursos municipais e federais;
 Acompanhar os processos de baixa de bens adquiridos com recursos municipais e federais;
 Orientar às equipes gestoras quanto ao zelo com o bem público;

 ASSESSOR DE PESSOAL
 Responsável pela folha de pagamento, controle de funcionários e seus afins.
 Orientar os servidores em matérias pertinentes a deveres, direitos e vantagens;
 Atender o público interno e externo
 Acompanhar o registro da frequência dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação;
 Coordenar,  organizar,  acompanhar  e  executar  os  procedimentos  relativos  ao  cadastro  funcional  de
servidores e ao pagamento de remuneração;
 Administrar e manter atualizado o quadro de lotação e exercício dos servidores e empregados,
 Elaborar os respectivos atos e encaminhar ao setor de Recursos Humanos: nomeação para cargos em
comissão; atribuição de função gratificada; contratação e demissão de servidores.

COORDENADOR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR
 Responsável pela realização de atividade de apoio ao processo administrativo-pedagógico, no qual se
concentram as maiores responsabilidades relativas à escrituração escolar do aluno e da própria instituição.
 Acompanhamento do trabalho executado pelas secretárias escolares;
 Gerenciar os lançamentos de toda a escrituração escolar no sistema;
 Manter dados atualizados referentes ao número de alunos matriculados na rede municipal de ensino;

ASSESSORIA DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSO ESCOLAR 
 Responsável em auxiliar a Diretoria de Escrituração e Processo Escolar no acompanhamento das ações
das secretárias escolares
 Monitorar o lançamento dos processos de escrituração escolar no sistema;
 Manter dados atualizados referentes ao número de alunos matriculados na rede municipal de ensino;

COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Responsável pelo acompanhamento, organização e manutenção de todos os veículos da frota escolar.
 Mapear e manter atualizadas as linhas do transporte escolar;
 Monitorar o estado de conservação dos veículos da frota do transporte escolar;
 Orientar e supervisionar o trabalho dos motoristas do transporte escolar;
 Auxiliar na elaboração de termos de referências para processos licitatórios quando do transporte escolar;
 Realizar  empenhos para  pagamentos dos  serviços  e  materiais  referentes  à  manutenção  da  frota  do
transporte escolar;
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ANEXO VIII

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

ASSESSOR TÉCNICO – Nível Médio
Assessorar tecnicamente a Secretaria sob a forma de estudos, pesquisas, levantamentos, análise de média
complexidade;
Preparar expedientes, relatórios e outros documentos de interesse geral da pasta;
Emitir relatórios em matéria de natureza técnica de interesse da Administração, atinente a sua área de atua-
ção, para subsidiar decisões superiores;
Assessorar o chefe imediato em assuntos atinentes a sua área de Atuação;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
Zela  por  todos  os  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;

ASSESSOR TÉCNICO-Nível Superior
Realizar estudos, pesquisas e análises técnicas em áreas de sua respectiva competência, para embasar as
ações e decisões da Administração;
Assessor a Gestão Pública em suas áreas específicas de competência;
Apresentar avaliações e relatórios sobre as atividades técnicas de suas ações de atribuições;
Assessorar a elaboração do plano de ações de sua área de atuação;
Montar e manter atualizado o sistema de informações gerenciais;
Desenvolver outras atividades correlatas.
Ter iniciativa e capacidade de decisão em situações que envolvam a definição de políticas e diretrizes da
instituição, quando solicitado; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediata;
Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
Zelar  por todos os  equipamentos e  materiais  permanentes e  de consumo,  com vista  a  sua preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO – Nível Médio
Atuar  das  atividades  de  planejamento,  elaboração,  acompanhamento,  assessoramento  e  execução  de
programas, ligados à área administrativa;
Analisar processos relacionados com sua área de atuação, emitindo pronunciamento a respeito;
Desenvolver cálculos, estudos e propostas para criação e alteração de programas, projetos e atividades que
atendam  às  necessidades  apontadas  no  serviço  que  lhe  seja  afeto,  ou  a  demanda  solicitada  pelo  seu
responsável direto;
Colaborar nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, realizando treinamento em serviços,
para contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
Zela  por  todos  os  equipamentos e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;

ASSESSOR ADMINISTRATIVO – Nível Superior
Auxiliar o desenvolvimento de estudos setoriais necessários a elaboração do Plano de ação do Governo
Municipal;
Elaborar levantamento, análises, consolidações e manutenção de fluxo de informações setoriais inerentes
aos objetos da Secretaria que atua;
Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos, zelando para que aconteça de acordo
com as políticas e diretrizes do Plano de Ação do Governo Municipal;
Viabilizar o processo de planejamento setorial em sua totalidade, através de suporte técnico;



Colecionar a analisar informações ao processo de planejamento da Secretaria que atua, em interação com as
demais áreas a ela subordinadas;
Elaborar estudos que forneçam análise e propostas de alternativas para a formação e revisão contínua das
políticas setoriais no decorrer da sua implementação;
Elaborar  análises  técnicas  que  permitam  a  avaliação  periódica  e  sistemática  da  coerência  interna,  da
implementação, da consecução de objetivos e dos efeitos das políticas setoriais;
Coletar  dados e elaborar  relatórios  para subsidiar  as  análises  de exequibilidade e viabilidade das  ações
propostas no âmbito das estratégias políticas, administrativas, técnicas e operacionais;
Elaborar estudos estatísticos, dando tratamento ás informações recebidas e analisando seus aspectos;
Analisar estatisticamente dados coletados para auxílio na definição de prioridades/
Compilar  dados  para  a  proposta  orçamentária  da  secretaria  que  atua,  encaminhando-as  ao  setor  de
planejamento;
Fornecer assessoria técnica ao secretário em assuntos e situações específicas;
Elaborar, anualmente, relatórios de atividades da Secretaria;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
Zela  por  todos  os  equipamentos e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos.

COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO
Coordenar a elaboração do planejamento didático-pedagógico; 
Orientar e acompanhar a execução do planejamento em cada período letivo;
Promover reuniões com o corpo docente e a direção de cada escola para controle e acompanhamento das
ações a seu cargo, com a finalidade de corrigir distorções.
Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na Unidade Escolar;
Articular a elaboração participativa da Proposta Pedagógica da Escola;
Coordenar, acompanhar e avaliar a Proposta Pedagógica na Unidade Escolar;
Acompanhar  o  processo  de  implantação  das  diretrizes  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura
relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e alunos
quando solicitado e/ou necessário;
Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e intervenção no
Planejamento Pedagógico;
Desenvolver  e  coordenar  sessões  de  estudos  nos  horários  de  hora-atividade,  viabilizando a  atualização
pedagógica;
Coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar;
Analisar/avaliar junto aos professores as causas de evasão e retenção propondo ações para superação;
Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da escola, visando à melhoria do
desempenho profissional;
Divulgar e analisar, junto a Equipe Gestora, documentos e diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, buscando implementá-las na unidade escolar, atendendo as peculiaridades;
Propor e incentivar a realização de palestras, encontro e similares com grupos de alunos e profissionais da
unidade escolar sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania;
Propor, em articulação com a Direção e Conselho Escolar, a implantação e implementação de medidas e
ações que contribuem para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;
Acompanhar e vistar os diários de classe.

ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL
Elaborar Planos e Projetos em consonância com a filosofia e objetivos da Escola;
Colaborar com a direção e coordenação para o bom desempenho pedagógico;
Trabalhar em prol de um clima harmônico entre todos os segmentos;
Colaborar na integração da família, escola e comunidade;
Proporcionar momentos de estudo, de reflexão sobre valores, atitudes, procedimentos, com alunos, pais e
professores;
Incentivar a formação de liderança positiva;
Auxiliar  o  professor  na  compreensão  da  relação  entre  os  alunos,  fornecendo  subsídios  a  respeito  dos
mesmos;
Incentivar o aluno a estudar e participar ativamente das aulas;



Atender e acompanhar individualmente alunos com comportamento inadequado no ambiente escolar; com
dificuldade acentuada no relacionamento e na aprendizagem.
Assessorar  os  professores  regentes  na  organização  de  ações  para  mediar,  solucionar  e  identificar  as
dificuldades de relacionadas à turma;
Atender pais e professores, individualmente quando necessitarem;
Trabalhar no sentido preventivo e educativo, através de projetos, desenvolvidos em sala de aula, reunindo
grupos com dificuldades afins, além de atendimentos individuais;
Encaminhar aos especialistas, os casos de alunos que necessitem.

ASSESSOR(A) PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO
Exercer  liderança democrática,  promovendo o aperfeiçoamento profissional do corpo docente e de suas
atividades propiciando relações de cooperação entre os profissionais da educação e aproximando a escola da
comunidade; 
Auxiliar a interpretar o programa de ensino para a comunidade, de modo a lhe permitir compreender e
cooperar com os objetivos da escola;
Visitar as unidades escolares com objetivo de dar suporte pedagógico e administrativo;
Assessorar a direção da escola, orientando para que as decisões tomadas propiciem o alcance das metas
fixadas;
Coordenar grupo de formação continuada de professores;
Coordenar o Processo de Avaliação Educacional Inicial e Final anualmente.

GESTOR(A) ESCOLAR
Representar a Escola em todos os eventos;
Responsabilizar-se pelo adequado funcionamento da unidade escolar;
Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando pela sua conservação, em conjunto com todos
os segmentos da Comunidade Escolar;
Dar  conhecimento à Comunidade Escolar  das  diretrizes  e  normas emitidas  pelos  órgãos do sistema de
ensino;
Submeter ao Conselho Escolar para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos
recursos financeiros repassados à Unidade Escolar;
Zelar  pelo  patrimônio,  responsabilizando-se  pela  boa  conservação  do  mesmo  em  conjunto  com  a
comunidade escolar;
Tornar pública à comunidade escolar a movimentação financeira da Escola;
Apresentar anualmente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Comunidade Escolar, a avaliação
do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, avaliação interna da escola e as propostas
que visem à melhoria da qualidade do ensino e o alcance das metas estabelecidas;
Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;
Dar transparência na aplicação e na divulgação dos recursos financeiros recebidos pela escola, em conjunto
com o Conselho Escolar;
Coordenar em consonância com Conselho Escolar,  Coordenador e  Secretário,  a  elaboração,  execução e
avaliação da Proposta Pedagógica;
Dar ciência a Secretaria Municipal de Educação e Cultura sobre qualquer alteração no calendário escolar;
Fazer cumprir a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino;
Entregar nos prazos previstos todos os documentos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, cabível de penalização pelo não cumprimento.

GERENCIAMENTO DE PROJETO OU PROGRAMA ESPECÍFICO
Promover e acompanhar todos os atos necessários para captação junto a entidades de cooperação técnica e
financeira  das  esferas  estadual  e  federal,  bem  como  com  organismos  internacionais  aproveitando  a
possibilidade de linha de crédito para a viabilidade dos plano, programas e projetos ao qual foi designado.
Gerencia a execução do projeto ou programa ao qual foi designado;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
Zela pela qualidade dos serviços e pelo bom funcionamento do órgão;
Zela  por  todos  os  equipamentos e  materiais  permanentes  e  de  consumo,  com vista  a  sua  preservação,
rendimento e economia, responsabilizando-se pelos mesmos;


