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n- Cargo publico - 0 conjunto de atividades administrativas permanentes cometidas ao Servidor PUblico
Municipal, em numero certo, criado por lei, com vencimento e denominacao propria;

m- Cargo efetivo - e aquele provido em carater pennanente, mediante aprovacao em concurso publico,
sendo isolado ou organizado em carreira, escalonado segundo hierarquia definida em lei;

IV - Fun~ao publica - 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades estabelecidas por lei, exercida por
servidor admitido no service publico municipal ap6s 05 de outubro de 1983 e em data anterior a Constituicao de
1988, extinguindo-se com a vacancia, .:

V - Fun~ao de cenfianea - 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades, estabelecido por lei,
correspondente a encargos de direcao, chefia ou assessoramento, a ser exercida por servidor titular de cargo efetivo,
da confianca da autoridade que a preenche;

VI - Cargo em comissao - e aquele declarado por lei de livre nomeacao e exoneracao por ato do Prefeito,
correspondente as atribuicoes de direcao; chefia e assessoramento e destinado, preferencialmente, a preenchimento
por servidor de carreira, nos casos, condicoes e percentuais minimos previstos em lei;

VB - Classe - 0 conjunto de cargos com a mesma denominacao, com atribuicoes da mesma natureza e 0

mesmo grau de responsabilidade e 0mesmo nivel de vencimento;
VIII - Grupo ocupacional - conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados de acordo com a natureza

de atividade, com carreiras proprias;

Art. 1°. Esta Lei institui 0 Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Municipais de Sao Jose da
BarraIMG.

Art. 2°'0 Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Publicos Municipais de Sao Jose da Barra/MG.,
submetidos ao regime estatntario, reger-se-a de acordo com 0 disposto nesta lei.

Art. 30.Para efeito desta lei considera-se:
1-Servidor PUblicoMunicipal- a pessoa legalmente investida em cargo publico, de natureza efetiva ou em

comissao;

CAPiTULO I
SEf;!O UNICA

DISPOSlf;()ES PRELIMINARES

A Camara do Municipio de Sao Jose da Barra
aprovou e eu, Vice-Presidente da Camara,
promulgo a seguinte Lei:

"Dispiie sobre 0 Plano de Cargos e Vencimentos
dos Servidores Publicos Municipais de Silo Jose da
BarraIMG e dti outras providencias".

LEI COMPLEMENTAR N° 021, DE 24 DE AGOSTO DE 2007.
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Art. 4°. A atividade administrativa da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra incurnbe:

I - a servidor publico, ocupante de cargo efetivo ou em comissao, submetido ao regime estatutario;

n- a servidor do quadro efetivo designado para 0 exercicio de fun~ao de confianca, relativamente a encargos
de direcao, chefia e assessoramento;

m- 0 servidor contratado por prazo determinado, 110S tennos do art. 37, inciso IX, da Constituicao Federal,
nas hipoteses e condicoes previstas em lei.

Art. 5°.0 provimento de cargo publico pode dar-se em carater efetivo ou em comissao.

§JO. Os cargos e funcoes publicas sao acessiveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§2°. A investidura em cargo publico de provimento efetivo depende de aprovacao previa em concurso
publico de provas ou de provas e tltulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeacoes para cargo em comissao, declarado em lei de livre nomeacao e exoneracao.

§3°. As funcoes de confianca, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os
cargos em comissao, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condicoes e percentuais minimos
previstos em lei, destinam-se apenas as atribuicoes de direcao, chefia e assessoramento.

Art. 6°.Os quadros de pessoal estatutario da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra sao organizados de
acordo com as diretrizes desta lei, compreendendo:

1-Quadro de Classes de Cargos de Provimento Efetivo, integrante do anexo I;

n-Quadro de Cargos de Provimento em Comissao, constante do anexo II~

ill - Quadro das Funcoes de Confianca a serem desempenhadas por servidor efetivo, por designacao do
Prefeito Municipal, constante do anexo ill;

§1°. A distribuicao dos cargos efetivos por nivel de vencimento e a constaute do anexo IV.

§2°. A correlacao dos empregos pnblicos existentes com os cargos efetivos previstos nesta lei e a constante
do anexo VIII.

§3°.0 catalogo com a descricao das classes de cargos efetivos e as atividades a eles cometidas e o constante
doanexoIX.

CAPiTULO II
SE~AO irNICA

DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV A E DA ORGANIZAf;AODOS QUADROS DE PESSOAL

IX - Quadro de pesseal - 0 conjunto de classes de cargos de natureza efetiva, os cargos de provimento em
comissao e as funcoes de eonfianca;

X - Tabela de vencimentos - conjunto de valores a partir de vencimento base, escalonados horizontalmente
e verticalmente;

XI - Nivel de vencimento - conjunto de valores a partir do vencimento base, escalonados verticalmente e
enumerados sequencialmente, em algarismo romano;

xn - Faixa de vencimento - conjunto de valores atribuidos a urn nivel de vencimento, a partir do
vencimento base, escalonados horizontalmente e dispostos em ordem alfabetica;

xm- Padrao de vencimento - e a letra que identifica 0 vencimento atnbuido ao servidor, dentro da faixa
de vencimentos do cargo que ocupa;

XIV - Intersticio ~ e 0 lapso de tempo exigido, como 0 minimo necessario, para que 0 servidor se habilite a
progressao;

:xv- Enquadramento - e 0 posicionamento do servidor dentro da estmtura de cargos previstos nesta lei.
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Art. 14. 0 adicional de funcao de confianca nao se incorporara ao vencimento do servidor, nem incidira
sobre 0 mesmo qualquer outro beneficio e sera devido enquanto 0 servidor exercer a fimQao.

Art. 15.0 desempenho da funcao de confianca e feito por livre nomeacao e exoneracao do Prefeito, dentre
os servidores da Prefeitura Municipal, ocupantes de cargo efetivo.

Art. 11. Remuneradio e a retribuicao correspondente a soma do vencimento com os adicionais e demais
vantagens permanentes, previstas em lei, a que 0 servidor tern direito.

Paragrafo Unico. A remuneracao dos servidores da Prefeitura Municipal somente podera ser fixada OU
alterada por lei especifica, de iniciativa do Poder Executivo, assegmada a revisao geral anuaI, sempre na mesma data
e sem distincao de indices.

Art. 12.0 servidor efetivo nomeado para cargo comissionado podera optar pelo recebimento do vencimento
proprio deste, ou pelo vencimento do cargo efetivo de que seja titular.

Art. 13. Servidor efetivo designado para 0 exercicio de fun~ao de confianea, alem do vencimento proprio de
seu cargo efetivo, fara jus a urn adicional acrescido ao mesmo, em valor absoluto, em real, conforme previsto no
anexo Ill.

SE<;Aon
DA REMUNERA<;AO

Paragrafo unico, 0valor do vencimento correspondea jornada de trabalho fixada para o cargo.

Art. 9°. A tabela de vencimentos dos cargos de provimento em carater efetivo e composta por niveis de
vencimento, enumerados em algarismos romanos, de I a VB, na vertical, e em letras, na horizontal.

§ 10 - A cada nivel corresponde urn vencimento, que se desenvolve, na horizontal, pOI 'padrbes escalonados
em ordem crescente e identificados por letras do alfabeto, de A it S.

§ 2°- A tabela de vencimentos dos cargos de provimento efetivo e a constante dos Anexos V e VI.

§ 3° - A tabela de vencimentos dos cargos de provimento em comissao e a constante do Anexo Vll.

§ 4°. 0 servidor nomeado em virtude de aprovacao em concurso publico sera posicionado na tabela de
vencimentos, no padrao inicial do myel de vencimento previsto para 0 cargo para 0 qual ocorreu a nomeacao.

Art. 10. 0 valor atribuido a cada myel de vencimento sen}devido pelajornada de trabalho prevista nesta lei,
para a cIasse a que pertence 0 servidor.

Art. 8°. Vencimento e a retribnicao pecuniaria pelo exercicio de cargo ou funQaopublico, com valor fixado
em lei.

SE<;AOI
DO VENCIMENTO

CAPlTULOm

§4°.0 catalogo com a descricao dos cargos comissionados e as atividades a eles cometidas e 0 constante do
anexoX.

Art. 7°. Os cargos do quadro especifico de provimento em comissao sao de livre nomeacao e exoneracao do
Prefeito Municipal e podem ser de recrutamento amplo ou Iimitado.
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§1°. 0 tempo em que 0 servidor se encontrar afastado do exercicio do cargo nao se computara para 0 periodo
de que trata 0 inciso I, exceto nas hipoteses de afastamento para exercicio de cargo comissionado e funcao de
confianca enos casos considerados pela Jegislacaomunicipal como de efetivo exercicio, a saber:

1- ferias;

n- casamento, ate oito dias consecutivos, contados da realizacao do ato;
'Hl -Iuto, pelo falecimento de pai, mae, conjuge, filho ou irmao, ate oito dias consecutivos, a contar do obito;
IV - Iicencapor acidente de service ou doenca profissional;
V - licenca a gestante, com duracao de cento e vinte dias;
VI = licenca paternidade, nos termos fixados em lei;
VB - juri e outros services obrigat6rios por lei;
vm- missao ou estudo, quando 0 afastamento tiver sido determinado por ato do Prefeito;
IX - afastamento por processo disciplinar, se 0 servidor for declarado inocente ou se a punicao se limitar a

pena de repreensao;

Art. 19. A progressao horizontal por merecimento e a elevacao do vencimento do servidor efetivo ao padrao
de vencimento imediatamente superior ao em que esta posicionado, no myel de vencimento previsto para 0
respectivo cargo, desde que 0mesmo satisfaca aos seguintes requisitos:

I - haver completado 730 eliasde exercicio na classe, efetivamente trabalhados;
n -nao haver sofrido, nos seis meses que antecederem aprogressao, punicao disciplinar de suspensao;
m- ter obtido conceito favoravel na avaliacao de desempenho, feita por comissao designada para tal fim,

composta, na maioria, por servidores efetivos,

SECAon
DA PROGRESSAO HORIZONTAL POR MERECIMENTO

Art. 18. 0 desenvolvimento do servidor na carreira, dar-se-a por progressao horizontal, em cargo unico, que
e 0 avanco de urn padrao para outro no myel de vencimento previsto para cargo, e podera ser:

1- por merecimento; e/ou
n- por conhecimento.

CAPITULO IV
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

SECAoI
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 16. 0 servidor daPrefeitura Municipal, alem do vencimento proprio do seu cargo, podera receber outras
vantagens pecuniarias previstas em lei.

Art. 17. Os acrescimos pecuniarios percebidos pelo servidor nao serao computados nem acumulados para
fins de concessao de acreseimos ulteriores, sob 0mesmo titulo ou identico fimdamento.

SE<;Aom
OUTRASVANTAGENSPECUNlAruAs

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fone: (35) 3523-9101 .. Fax (35) 3523-9408
TravessaAry Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA



5

IV - avaneo de duas letras quando 0 servidor apresentar diploma de conclusao de curse de mestrado ou
doutorado;

V - avanco de uma letra a scr concedido uma unica vez, quando 0 servidor apresentar certificados de
participacao em palestras ou cnrsos de aperfeicoamento correlates com as atividades da Prefeitura, cujo somatorio
de carga horaria seja igual ou superior a cento e vinte horas,

§ 10 0 servidor podera apresentar requerimento de progressao por conhecimento, devidamente
fundamentado, com as informacoes e certificacoes pertinentes, a Comissao Permanente de Gestilo de Pessoal, a ser
instituida por meio de ato proprio, a qual sera responsavel pela analise e conferencia da autenticidade da
documentacao apresentada e, constatada alguma irregularidade, pela proposicao de smdicancia.

§ 20 0 servidor cedido podera requerer progressao por conhecimento a qualquer tempo, passando a percebe
Ia, automaticamente, no mes em que reassumir suas funcoes na Prefeitura Municipal. .

§ 3° Juntamente com 0 requerimento deverao ser apresentados 0 original e copia dos documentos
comprobatorios.

Art. 23. ()S cursos constantes do artigo anterior serao considerados com observancia ao seguinte:

Art. 22. A progressao horizontal por conhecimento e a elevacao do vencimento do servidor de urn padrao
para outro, dentro da faixa de vencimentos prevista para 0 myel correspondente ao cargo que ocupa, tern por
objetivo a valorizacao da quahficacao profissional do servidor e sera concedida da seguinte forma:

I - Avanco de urna letra quando 0 servidor apresentar certificado de conclusao de myel de escolaridade
superior ao exigido como requisito do cargo de que seja titular.

n- avanco de duas letras quando 0 servidor apresentar diploma de graduacao de ensino superior, de
formacao compativel com area em que atua, desde que esta escolaridade nao seja requisito do cargo;

ill - avanco de uma letra, a ser concedido uma fmica vez, quando 0 servidor apresentar certificado de
conclusao de curso de especializacao correlato as atividades de seu cargo, com carga horaria igual ou superior a 360
horas;

sEt;Aom
DA PROGRESSAO POR CONHECIMENTO

Art.2l. Nao se computarao para os fins de progressao:

I - 0 tempo em que 0 servidor estiver it disposicao de orgao nao integrante da Administracao centralizada
municipal, sem onus para a Prefeitura;

n -0 tempo em que 0 servidor estiver em gozode licenca sem vencimentos.

xn- doacao de sangue;

xm- adjuncao a outro orgao.
§2°. A contagem de tempo para novo periodo sera sempre iniciada no dia seguinte aquele em que 0 servidor

houver completado 0 periodo anterior.

§ 3°. A avaliacao de desempenho de que trata 0artigo sera feita com base em criterios objetivos estabelecidos
em Decreto.

Art. 20. 0 servidor ocupante de cargo em comissao tera direito a progressao no cargo efetivo de que seja
titular.

lei;
r

x - prisao, se ocorrer soltura por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida on a improcedencia da
imputacao;

XI - licenca para tratamento de saude propria, ou por motivo de doenca de pessoa da familia, nos temos da
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IV - Pessoal da Sande e da Assistencia Social:

a) Pessoal medico (Clinico Geral, Ginecologista e Pediatra): 20 horas;

b) Medico Plantonista: plantae de 12horas;

c) Dentista: 20 horas;

d) Pessoal administrativo e demais profissionais de myel tecnico: 40 horas.

e) Demais pessoal de myel superior: 40 horas.

horas.
g) Pessoal administrativo e demais profissionais em exercicio no Departamento Municipal de Educacao: 40

c) Supervisor Pedagogico: 40 horas;

d) Orientador Pedagogico: 40 horas;

e) Psicopedagogo: 40 horas;

t) Professor e demais servidores afastados: estarao sujeitos as jomadas de trabalho para as funcoes que iran
exercer;

Art. 24. Os servidores da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra ficam sujeitos a seguinte jornada
semanal de trabalho:

1-Pessoal administrativo: 40 horas;

II - Pessoal de obras: 44 horns

ill-Pessoal da Educacao:

a) Diretor de Escola: 40 horas;

b) Professor: 24 horas, sendo i8 horas de regencia, em sala de aula e 6 horas de atividades de planejamento e
reunioes;

CAPiTuLov
SE<;AO iJNICA

DAJORNADADETRABALHO

§ 20 0 prazo previsto no paragrafo anterior podera ser prorrogado por 12 meses mediante requerimento do
servidor, instruido com declaracao da institui~ao que promoveu 0 curse quanto ao estagio em que se encontra 0
processo para expedicao do diploma.

§ 30 Caso nao apresente 0 diploma no prazo previsto nos paragrafos anteriores, 0 servidor devera devolver os
valores recebidos.

1-Cl1ISOS de ensino superior: ofertados por institui~ao reconhecida eu autorizada pelo MEC;

ll- Cl1ISOS de especializacao: devem cnmprir as resolncoes do Conselho Nacional de Educacao;

m - cursos de pos-graduacao nos niveis de mestrado ou doutorado: devem ter registro no MEC e cnmprir as
resolucoes do Conselho Nacional de Educa~o; e

IV - cnrsos ou palestras de aperfeicoamento: ofertados pela Prefeitma e ministrados por instituicoes
devidamente constituidas ou por pessoas fisicas conceitnadas na area em que versarem.

§ 10Nao sendo possivel a entrega do diploma quando do requerimento da progressao, 0 servidor podera
entregar declaracao de conclusao do curse emitida pela institni~ao que 0 promoveu e apresenta-lo no prazo de doze
meses.
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Art. 33. 0 servidor efetivo que, em razao de aprovacao em concurso publico, for investido em outro cargo e
nao lograr avaliacao satisfatoria em estagio probatorio sera reconduzido ao cargo anterior, sendo posicionado no

Art. 29. Evedado ao servidor desempenhar atividades que nao sejam proprias do cargo de que seja titular, a
excecao de previsao legal

Art. 30. Ao servidor ocupante de cargo em comissao na~ se eoncedera, nessa qualidade, licenca para tratar
de interesse particular.

Art. 31. A jornada de trabalho dos cargos comissionados previstos nesta lei e de 40 (quarenta) horas
semanais, devendo os titulares dos referidos cargos se considerarem permanentemente a disposicao da Prefeitura
Municipal.

Art. 32. 0 servidor ocupante de cargo comissionado nao faz jus ao recebimento de pagamento por horns
extras.

CAPlTULOvn
DAS DISPOSI~OES GERAIS

Paragrafe nnico. 0 reenquadramento referido neste artigo se fani utilizando-se das vagas constantes do
. Anexo I, ficando as remanescentes, quando for 0 caso, para serem preenchidas posteriormente, quando da realizacao
de novos concursos pnblicos.

Art. 26. 0 servidor ocupante de cargo efetivo sera posicionado nas tabelas de vencimentos constantes dos
anexos V e VI, no nivel de vencimento previsto para 0 cargo em que for enquadrado e no padrao base de
vencimento previsto para 0 respectivo nivel, contando-se, a partir desta data, 0 intersticio para aquisicao de
progressao,

§1°. Na hipotese de 0 valor de 0 vencimento percebido pelo servidor ser superior ao vencimento base do
nivel de vencimento previsto para 0 cargo em que se der 0 seu enquadramento, sera 0 mesmo posicionado na tabela,
no padrao correspondente ao valor do vencimento que estiver percebendo na data desta lei.

§2°. Inexistindo na tabela padrao de vencimento de valor correspondente ao vencimento recebido pelo
servidor, este sera posicionado no padrao de vencimento de valor imediatamente superior.

§3°. Na hipotese de 0 vencimento percebido pelo servidor ser superior ao previsto para 0 Ultimo padrao da
faixa de vencimento do myel em que se enquadrar 0 seu cargo, sera 0 mesmo posicionado na faixa de vencimentos
prevista para 0 nivel imediatamente superior, aplicando-se, no caso, 0 disposto nos paragrafos anteriores.

Art. 27. 0 servidor ocupante de cargo comissionado sera enquadrado na tabela de vencimentos constante do
anexo VII, no valor previsto para seu cargo.

Art. 28. Os enquadramentos de que trata este capitulo serac feitos por Decreto do Prefeito Municipal,
observada indicacao de relatorio da comissao de enquadramento, designada para este fim.

Art. 25. 0 atual servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra sera reenquadrado no plano de
cargos de que trata esta lei, em cargo correspondente ao emprego para 0 qual foi concursado, conforme a correlacao
de cargos prevista no Anexo VIII.

CAPiTuLo VI
SE~AOUmCA

DASREGRASDEENQUADRAMENTO

Paragrafo umco. Podera 0 Prefeito Municipal. jnstificadamente, por decreto, atendendo as especificidades
do cargo, da prestacso dos services e a conveniencia administrativa, estabelecer para classes 01I cargos que indicar,
jomada diversa da prevista, nao criando a medida, direito a sua pcrmanencia.
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Art. 42. Ficam transformados em cargos com nomenclatura correspondente os empregos ocupados pel os
servidores que optarem pelo regime estatutario, nos tennos estabelecidos em lei.

Art. 43.' Hearn revogadas as disposicoes em contrsrio, em especial as Leis Complementares mimeros 03,
de 29 de setembro de 1998, 09, de 8 de maio de 2002 e 17,de 12 de abriI de 2006.

Art. 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 41. As despesas decorrentes da aplicacao desta lei eorrerao por conta das dotacoes orcamentarias
proprias previstas no orcamento da Prefeitura Municipal e de creditos adicionais suplementares que se fizerem
necessaries.

CAPiTULOvm
DAS DISPOSI~OES FINAlS

mesmo nivel e grau de vencimento em que se encontrava neste, contando-se, a partir do retorno, 0 periodo de
intersticio para aquisi~o de progressao,

Paragrafn Unico. Na hipotese de 0 cargo anterionnente ocupado pelo servidor estar ocupado, sera ele
aproveitado em outro cargo de igual nfvel de vencimento e grau de complexidade, ou colocado em disponibilidade.

Art. 34. A distribuicao dos cargos de que trata esta lei, por unidades da Prefeitura Municipal, sera feita por
ato do Prefeito.

Art. 35. A passagem de servidores para 0 quadro de pessoal previsto nesta lei, MO interrompera nem
prejudicara a contagem de tempo de service.

~.. Art. 36. Nao sera concedida progressao na carreira a servidor:

I- antes de concluido 0 estagio probatono;

Il - que tenha atingido 0 Ultimo padrao de progressao do nivel de vencimento correspondente ao cargo em
que. estiver enquadrado;

ID-inativo.

Art. 37. Nenhuma vantagem podera ser recebida mais de uma vez pelo servidor, sob identico fundamento.

Art. 38. 0 controle de frequencia dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal sera feito por meio de
cartao magnetico.

Art. 39. 0 controle de frequeneia dos servidores comissionados sera feito mediante registro em folba de
presenca

Art. 40. Os responsaveis pelos orgaos de direc;ao, chefia e assessoramento da Prefeitura Municipal ficam
dispensados do controle de freqnencia.

(
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Agente Administrativo 20 X Ensino Medio Completo
Agente de Services Funerarios 2 V Alfabetizado
Agente Epidemiologico 6 III Ensino Fundamental Completo
Ajudante de Services Gerais 39 II Alfabetizado
Almoxarife 3 X Ensino Medio Completo
Analista de Sistemas de Informacao 1 XVIII Ensino Superior em Sistemas de Informacao e registro no orgao

competente
Analista Tecnico [uridico 1 XXIII Ensino Superior em Direito, com registro na OAB
Assistente Social 2 XIX Ensino Superior em Service Social e registro no orgao

competente
Auxiliar de Biblioteca 5 IV Ensino Medio Complete
Bibliotecario 1 XVIII Ensino Superior em Biblioteconomia e registro no orgao

competente
Bombeiro Hidraulico 1 VIII Alfabetizado
Carpinteiro jMarceneiro 1 VIII Alfabetizado
Dentista 6 XXI Ensino Superior em Odontologia e registro no orgao competente

Desenhista Cadista 1 XII Ensino Medio e Curso de Desenhista Cadista e Projetista
Eletricista 1 XIII Curso Tecnico em Eletrotecnica
Enfermeiro 2 XXII Ensino Superior em Enfermagem e registro no orgao competente

Engenheiro Civil 2 XXIII Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no 6rgao
competente

Farmaceutico jBioquimico 1 XIX Curso Superior em Farmacia com especializacao em Bioquimica e
rezistro no Conselho Profissional competente

Fiscal de Obras e Posturas Municipais 1 XV Curso Tecnico de Edificac;6es
Fiscal de Tributos 1 XV Curso Tecnico de Contabilidade
Fisioterapeuta 2 XX Ensino Superior em Fisioterapia e registro no orgao competente

Fonoaudi6logo 1 XX Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no orgao
competente

Gari 15 I Alfabetizado
Medico Clinico Geral 3 XXIV Ensino Superior em Medicina e registro no orgao competente

Medico Ginecologista 1 xxv Ensino Superior em Medicina, com especializacao em
Ginecologia e registro no 6rgao competente.

Medico Pediatra 1 xxv Ensino Superior em Medicina, com especializacao em Pediatria e
registro no 6rgao competente.

Medico Plantonista 7 Fixado por plantae Ensino Superior em Medicina e registro no orgao competente

Mensageiro 1 III Ensino Fundamental Completo
Motorista 23 XI Alfabetizado
Nutricionista 1 VI Ensino Superior em Nutricao e registro no orgao competente.

Operador de Maquinas (3)- XII AHabetizado
Operario 28 V Alfabetizado
Pedreiro (41 XVI Alfabetizado
Procurador Juridico 1 XXV Ensino Superior em Direito e registro no 6rgao competente.
Professor de Ensino Basico I - PEB I 70 XIV Ensino Medic na modalidade Normal ou Normal Superior e

rezistro no 6rgao competente.
Professor de Educacao Fisica 4 XIV Ensino Superior em Educacao Fisica e registro no orgao

competente.
Psic6logo 2 XX Ensino Superior em Psicologia e registro no orgao competente

r-<, rr>.
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ESCOLARIDADEI WVAGAS I VEN~O ICARGOS

PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXOI

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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Psicopedagogo 1 xx Ensino Superior de 3°grau com especializacaoem
Psico~edagogia e rezistro no orgao competente

Recepdonista 5 V Ensino Fundamental Completo
Secretaria Eseolar 5 V Ensino Medio Completo
Supervisor Pedagogico 4 XVI Ensino Superior em Pedagogia, com especializacaoem

Supervisao Pedagogica e registro no orzao competente
Tecnicode Estradas e Topografia 1 XV Curso Tecnicoem Estradas, com registro no orgao de c1asse.

Tecnicoem Contabilidade 1 XVII Curso de Tecnicoem Contabilidade, com registro no orgao de
c1asse.

Tecnico em Enfermagem 16 X Curso Tecnicoem Enfermagem, com registro no orgao de c1asse

Tecnico em Farmacia 1 VII Curso Tecnicoem Farmacia, com registro no orgao de c1asse.

Tecnico em VigilanciaSanitaria 1 VII Curso TecnicoemVigilanciaSanitaria
Tesoureiro 1 XVII Curso Tecnicoem Contabilidade, com registro no 6rgao de

c1asse.
Vigia 6 III Alfabetizado
TOTAL 306

ESCOLARIDADEI N° VAGAS I VEN~O ICARGOS

PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXOI

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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Assessor [uridico v 1 CC9
Chefe de Gabinete do Prefeito e( 1 CC6
Chefe do Setor de Arrecadacao e Tributos )( 1 CC3
Chefe do Setor de Assistencia Social 1 CC3
Chefe do Setor de Recursos Humanos tJ 1 CC3
Diretor Clfnico i( 1 CCS
Diretor de Departamento Municipal 1- t t< 4 CC6
Diretor de EscolaMunicipal 4 CC4
Total 14

IN° CARGOS I CODIGOCARGOS

PLANO DE CARGOS EVENCIMENTOS
ANEXO'II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO
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Coordenador de Faturamento da Sande 1 350,,00
Coordenador de Programas Assistenciais 1 350,,00
Coordenador do Siat 1 350,,00
Coordenador Odonto16gico 1 350,,00
Membro de Comissao de Controle Interne 3 350,,00
Membro de Comissao Processante 3 350..00
Membro de Comissao de Lidtacao 3 350,,00
Total 13

;~..

GRATIFICAc;AO (R$)t QUANTIDADE f

PLANO DE CARGOS EVENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXOIII

QUADRO DAS FUN~OES GRATIFICADAS
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I Gari
IT Ajudante de Services Gerais

Agente EpidemioI6gico
ill Mensageiro

Vigia
N Auxiliar de Biblioteca

Agente de Services Funerarios
( OperarioV

Recepcionista
Secretaria Escolar

VI Nutricionista

vn Tecnico em Fennacia
Tecnico em Vigilancia Sanitaria

VIII Bombeiro Hidraulico
Carpinteiro jMareeneiro
Agente Administrativo

X Almoxarife
Tecnico em Enfermagem

XI Motorista

:xn Desenhista Cadista
Operador de Maquinas

xnr Eletricista

XN Professor de Ensino Basico 1- PEB I
Professor de Educac;;ao Fisica
Fiscal de Obras e Posturas Municipals

XV Fiscal de Tributos
Tecnico de Estradas e Topografia

XVI Pedreiro
, Supervisor Pedagogico

XVlI Tecnico em Contabilidade
Tesoureiro

XVIII Analista de Sistemas de Informacao
Bibliotecario

XIX Assistente Social
Farmaceutico
Fisioterapeuta

XX Fonoaudi6Iogo
Psicologo
Psicopedagogo

XXI Dentista
XXII Enfermeiro

XXIll Engenheiro Civil
Analista Tecnico Juridico

XXN Medico Clinieo Ceral
,

Medico Cinecologista
xxv Medico Pediatra

Procurador Juridico

CARGOSNIVEL

PLANO DE CARGOS EVENClMENTOS
ANEXOIV

DISTRIBUIc;AO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO POR NIvEL DE VENCIMENTO
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CCl R$ 868,80
CC2 R$1.082,52
CC3 R$1.607,28
CC4 R$1.704,98
CC5 R$1.737,82
CC6. R$ 2.435,68
CC7 R$ 2.497,80
CC8 R$ 4.061,64
CC9 R$ 6.011,46

I VENOMENTO IC6DIGO

PLANO DE CARGOS EVENOMENTOS
ANEXOVII

TABELADE VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS
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Auxiliar Administrativo
Agente Administrativo Mensageiro

Telefonista
Agente de Services Funerarios Agente de Services Funerarios
Agente Epidemiologico Agente Sanitario
Ajudante de Services Gerais Ajudante de Services Gerais
Almoxarife Sern correspondencia
Analista de Sistemas de Informacao Sem correspoadencta
Analista Tecnico Juridico Sem correspondencia
Assistente Social Assistente Social
Auxiliar de Biblioteca Auxiliar de Biblioteca
Bibliotecario Semcorrespondeneia
Bombeiro Hidraulico Oficia}de Manuten<;;aoem Obras
Carpinteiro (Marceneiro Oficial de Manutencao em Obras
Dentista Dentista
Desenhista Cadista Sem correspondencia
Eletricista Oficial de Manutenc,;aoem Obras
Enfermeiro Enfermeiro
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Farmaceutico Sem correspondencia
Fiscal de Obras e Posturas Municipals Fiscal de Obras, Tributes e Postures Municipais
Fiscal de Tributos Fiscal de Obras, Tributes e Postures Municipais
Fisioterapeu ta Fisioterapeuta
Fonoaudiologo Fonoaudi6logo
Gari Sem correspondencia
Medico Clfnico Geral Medico
Medico Ginecologista Sem correspondencia
Medico Pediatra Sem correspondencia
Medico Plantonista Sem correspondencia
Mensageiro Sem correspondencia
Motorista Motorista
Nutricionista Sem correspondencia
Operador de Maquinas Operador de Maquina Agricola
Operario Auxiliar de Services em Obras Publicas
Pedreiro Oficial de Manutenc,;aoem Obras
Procurador Juridico Sem correspondencia
Professor de Ensino Basico I..cPEB I Professor
Professor de Educacao Fisica Tecnico Superior em Desporto
Psicologo Psicologo
Psic~Qedagogo Sem correspondencia
Recepcionista Sem correspondencia
Secretaria Escolar Auxiliar de Secretaria Escolar
S,!pervisor Pedagogico ~ Supervisor Pedagogico
Tecnico de Estradas e Topografia Sem correspondencia
Tecnico em Contabilidade Tecnico em Contabilidade
Tecnico em Enfermagem Auxiliar de Bnfermagem
Tecnico em Farmacia Sem correspondencia
Tecnico em Vigilancia Sanitaria Sem correspondencia
Tesoureiro Sem correspendencia
Vigia Vigia

NOMENCLATURA ANTERIORNOMENCLATURAPROPOSTA

PLANO DE CARGOS EVENCIMENTOS
ANEXOVIII

CORRELAc.;AODOS CARGOS EFETIVOS
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CARGO: Agente de Servicos Funerarios
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Alfabetizado.
DESCRI<;AO: Services gerais de cemiterio.
ATIVIDADES:
• realizar sepultamentos;
• cavar sepulturas e executar construcao de carneiros e tumulos;
• realizar reparos em sepulturas e em instalacoes do cemiterio e capela;
• realizar exumacoes e reinumacoes em conformidade com requisicoes escritas de autoridades

policiais e judiciarias; , I

• realizar inumacoes e vedacoes de carneiros e tumulos;
• colaborar na capina e limpeza do cemiterio;
• executar services de zeladoria e vigilancia do cemiterio e vel6rio municipal de acordo com as

normas de funcionamento;
• realizar atividades correlatas.

CARGO: Agente Administrativo
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Ensino Medic (2° Grau) e conhecimentos de informatica
DESCRI<;AO: Services administrativos, direcionados ao setor publico, que necessitam de
conhecimentos estruturais da funcao.
ATIVIDADES:
• executar services de digitacao, possuir habilidade datilografica e de cornputacao;
• protocolizar, organizar e arquivar documentos;
• efetuar levantamentos, anotacoes, calculos e registros relativos a sua area de atuacao;
• digitar oficios, circulares, memorandos, boletins, relat6rios, requisicoes e outros;
• proceder escrituracao, certidao, atas, atestados, oficios, procuracoes, dentre outros;
• possuir conhecimento de tecnicas de redacao, aritmetica, matematica e portugues;
• preencher guias, requisicoes e requerimentos;
• promover 0 arquivo de documentos;
• operar maquinas para tiragem de c6pias xerograficas e heliograficas para encadernacao;
• fazer 0 controle do material de consumo utilizado;
• realizar services de protocolo e de arquivamento de documentos;
• transmitir mensagens recebidas aos seus destinatarios;
• cumprir 0 regulamento, normas e rotinas em vigor;
• atender ao publico;
•. executar outras atividades correlatas.

ANEXOIX
DESCRI<;AO DOS CARGOS EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO DE CARGOS E SALARIOS

(
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CARGO: Ajudante de Servicos Gerais {
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Alfabetizado '
DESCRI<;AO: Services diversos de apoio administrativo, nas funcoes de continuo, servente.,
cantineiro, ascensorista, atendente, porteiro.
ATIVIDADES:
• executar a limpeza dos predios municipais;
• preparar e servir cafe, lanche ou similar nos diversos setores da Administracao;
• auxiliar na preparacao de merenda nas unidades escolares, observando as orientacoes do

cardapio, padrao de higiene, preparo correto dos pratos bern como auxiliar na limpeza da
cantina e dos utensilios utilizados;

CARGO: Agente Epidemiol6gico
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensino Fundamental Completo (10 Grau)
DESCRI<;AO: Inspecao de ambientes e residencias para 0 controle de vetores de dengue e chagas.
Atividades:
• participar de medidas de controle de vetores e reservat6rios de doencas transmissiveis;
• participar de trabalhos de instalacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua, esgoto

sanitario e disposicao de lixo;
• participar de acoes de educacao em saude;
• fazer levantamento das condicoes de saneamento do Municipio, incluindo a elaboracao de

croquis de areas urbanas e rurais, cadastramento e numeracao de predios para ordenamento das
atividades de saneamento;

• organizar cadastro, preencher mapas, preparar registros e relat6rios referentes as suas
atividades;

• coletar agua de bicas, piscinas, fontes, riachos e caixas d' agua para posterior encaminhamento a
unidade de analise laboratorial;

• participar de campanhas de controle de vetores, vacinacao anti-rabica, dentre outras;
• orientar a populacao com relacao aos meios de evitar proliferacao de vetores principalmente das

doencas de chagas e dengue;
• realizar visitas e inspecoes, inclusive em terrenos baldios, para eliminar e destruir focos de

dengue;
• executar 0 tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle rnecanico,

aplicando larvicidas autorizados conforme orientacao tecnica;
• utilizar corretamente os equipamentos de protecao individual indicados para cada situacao;
• manter atualizado 0 cadastro de im6veis e pontos estrategicos da sua zona de vigilancia

epidemio16gica;
• organizar cadastro, preencher mapas, relat6rios e registros das informacoes referentes as

atividades executadas no campo em formularies especificos;
• encaminhar ao service de saude os casos suspeitos de dengue;
• repassar ao supervisor da area os problemas de maior grau de complexidade nao solucionados;
• conduzir veiculos e motocicletas durante 0 exercicio de suas atividades, quando necessario,
• executar outras atividades correlatas

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04
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CARGO: Almoxarife
QUALIFICA(:AO NECESSARIA: Ensino medic completo (2° Grau) e conhecimentos de
Informatica
DESCRI(:AO:Servi<;os gerais de almoxarifado
A.TIVIDADES:
• executar services de digitacao, cadastrando fichas de requisicao de materiais, fazendo relatorio

de balance anual, fazendo inventario do estoque;
• assinar e controlar requisicoes;
• organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade fisica e condicoes

de uso, de acordo com as caracteristicas de cada material, bern como para facilitar a sua
localizacao e manuseio;

• manter controles dos estoques, atraves de registros apropriados, anotando todas as entradas·e
saidas, visando a facilitar a reposicao e elaboracao dos inventarios;

• solicitar reposicao dos materiais, conforme necessario, de acordo com as normas de manutencao
de niveis minimos de estoque;

• elaborar inventario mensal, visando a comparacao com os dados dos registros;
• separar materiais para devolucao, encaminhando a documentacao para os procedimentos

necessaries;
• atender as solicitacoes dos usuaries, fornecendo em tempo habil os materiais e pecas solicitadas;
• controlar os niveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessaries para reposicao,

• fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo 0 p6, encerando dependencias e
limpando m6veis, janelas, portas, equipamentos e outros;

• limpar as dependencias sanitarias, repondo 0 material necessario;
• acondicionar material para distribuicao;
• desempenhar services de portaria no proprio setor de trabalho;
• auxiliar em pequenos consertos e mudancas de moveis;
• carregar e descarregar veiculos;
• manter organizados e conservados os materiais e ferramentas de trabalho;
• prestar atendimento ao publico;
• protocolizar e arquivar documentos;
• proceder 0 atendimento de ligacoes telefonicas;
• receber e remeter correspondencias;
• preparar e distribuir a merenda nas unidades escolares;
• auxiliar na limpeza da cantina e dos utensilios empregados;
• fiscalizar a entrada e saida de pessoas nos edificios municipais, procurando identifica-los, para

vedar a entrada a pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado;
• fiscalizar a entrada e saida de criancas em onibus escolares, bern como manter a ordem no

mesmo;
• executar outras atividades correlatas.

• auxiliar em pequenos consertos e mudancas de m6veis, bern como carre gar e descarregar
veiculos, quando solicitado;
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CARGO: Analista de Sistemas de Informa.;ao
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Nivel Superior em Sistemas de Informacao.
DESCRI<;AO: Compreende os cargos que se destinam a estudar e analisar sistemas com 0

prop6sito de automacao, bem como elaborar, operacionalizar e implementar sistemas
informatizados
ATIVIDADES:
• efetuar diagn6sticos de sistemas em funcionamento, analisando pontos criticos e propondo

solucoes;
• efetuar levantamentos para verificar necessidades e restricoes quanta a implantacao de novos

sistemas;
• elaborar projeto de sistemas, definindo modulos, fluxogramas, entradas e saidas, arquivos,

especificacao de programas e controles de seguranca relativos a cada sistema;
• acompanhar a elaboracao e os testes dos programas necessarios a implantacao de sistemas;
• participar da analise e definicao de novas aplicacoes para os equipamentos, verificando a

viabilidade economica e exequibilidade da automacao;
• prestar suporte tecnico as areas usuarias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas de

apoio operacional e de gestae de dados, para maior racionalizacao e economia na operacao;
• participar da manutencao dos sistemas;
• identificar a demanda de sistemas e aplicacoes da Prefeitura, coletar dados, desenvolver leiaute

de telas e relatorios, elaborar anteprojetos e projetos - conceitual, logico, estrutural, fisico e
grafico;

• especificar configuracoes de maquinas e equipamentos (hardware) e recursos tecnicos,
materiais, humanos e financeiros para desenvolvimento de projetos;

• prestar suporte tecnico as areas usuarias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas de
apoio operacional e de gestae de dados, para maior racionalizacao e economia na operacao;

• particip~r da manutencao dos sistemas;
• participar na elaboracao e atualizacao do plano diretor de informatica;
• planejar, configurar e avaliar 0 desempenho dos produtos e services de rede, dos sistemas

operacionais e respectivas ferramentas e dos recursos de hardware, propondo e implementando
• solucoes de evolucao, ampliacao de capacidade e correcao de falhas;
• dimensionar necessidades de recursos de hardware e software basicos, assessorando as unidades

da Prefeitura na definicao de metas e planos de instalacao;
• elaborar pareceres, informes tecnicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo

observacoes e sugerindo medidas para implantacao, desenvolvimento e aperfeicoamento de
atividades em sua area de atuacao;

• participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de atuacao;
• participar das atividades de treinamento e aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar,

realizando-as em service ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para 0

desenvolvimento qualitative dos recursos humanos em sua area de atuacao;

conforme politica ou procedimentos estabelecidospara cada item;
• elaborar inventario mensal, visando 0 ajuste de divergencias com os registros contabeis;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Assistente Social
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensino Superior em Service Social, com registro no orgao de
classe competente.
DESCRI<;AO: Compreende a prestacao de services no ambito social a individuos e grupos,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, financeiras e psico-sociais para
prevenir ou eliminar desajustes promovendo a integracao dos servidores municipais e da
comunidade.
ATIVIDADES:
• elaborar e acompanhar a implantacao de projetos sociais, na comunidade, creches e escolas;
• aconselhar e .orientar individuos afetados em seu equilibrio emocional, baseando-se no

conhecimento e comportamento das pessoas, aplicando a tecnica do service social para
possibilitar seu desenvolvimento e conseguir seu ajustamento ao meio social;

• promover a participacao consciente dos individuos em. grupos, desenvolvendo suas
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais para assegurar 0

• progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual;
• colaborar no tratamento de doencas organic as e psicossomaticas, atuando na remocao dos

fatores psicossociais e economicos para facilitar a recuperacao da saude, bern como encaminhar

CARGO: Anali~ta Tecnico J,!ridico j
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Bacharel em Direito, com registro na OAB
DESCRI<;AO: Compreende os cargos que se destinam a prestarassistencia em assuntos de
natureza juridica a Prefeitura.
ATIVIDADES:
• emitir parecer tecnico-juridico;
• definir a natureza juridica da questao apresentada, coletando informacoes, pesquisando a

possibilidade juridica da questao, interpretando a norma juridica, esco lhendo a estrategia da
atuacao e expondo as possibilidades de exito;

• estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, atos normativos, atos administrativos,
convenios, termos administrativos bern como documentos contratuais de toda especie, em
conformidade com as normas legais;

• interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas das unidades da
Prefeitura;

• estudar questoes de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos juridicos especificos;
• acompanhar inqueritos, sindicancias e processos administrativos e judiciais, inclusive

acompanhar audiencias em f6runs de outras localidades;
• protocolar, xerografar e arquivar documentos relativos aos procedimentos juridicos do

municipio;
• desempenhar outras atribuicoes compativeis com sua especializacao profissional.

(

• participar de grupos de trabalho e/ou reunioes com unidades da Prefeitura e outras entidades
publicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposicoes sobre
situacoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugest5es, revisando e discutindo
trabalhos tecnicocientificos, para fins de formulacao de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Municipio;

• realizar outras atribuicoes compativeis com sua especializacao profissional.
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ATRlBUI<;OES:
• planejar, organizar e executar services de biblioteca;
• auxiliar 0 professor regente em atividades e projetos afins a arte, leitura e literatura;
• pre star assessoramento ao usuario em suas necessidades e interesses documentais e

informacoes;
• colaborar no atendimento aos usuaries em suas demandas de pesquisa e estudo, orientando-os

no uso dos catalogos e na localizacao de materiais bibliograficos e audiovisuais;
• auxiliar na conferencia e registro de novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para

processamento tecnico;
• auxiliar no arquivamento de fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca;
• auxiliar na preparacao e ordenacao de pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados

a complementacao do acervo da biblioteca;
• executar atividades de catalogacao e classificacao de documentos, estabelecendo sistema de

controle e registro destes;
• cuidar da conservacao e utilizacao do acervo bibliografico e patrimonial da biblioteca;
• realizar inventarios peri6dicos do acervo da biblioteca;
• manter atualizados os catalogos, indices e outros instrumentos de acesso a informacao;
• limpar livros e organizar prateleiras;

usuario.

CARGO: Auxiliar de Biblioteca
QUALIFICA<;AO: Ensino medio (2° Grau) e conhecimentos de informatica
DESCRI<;AO: Services auxiliares de biblioteca, no planejamento, organizacao e assistencia ao

pacientes para tratamento medico adequado;
• prom over triagem e encaminhamento de desabrigados a entidades pr6prias, providenciando

intemamento e concessao de subsidios;
• dar assistencia ao menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades primordiais,

assegurando-lhe 0 desenvolvimento sadio da personalidade e integracao na vida comunitaria;
• identificar os problemas e fatores que perturb am ou impedem a utilizacao da potencialidade dos

educandos, analisando suas causas para permitir a eliminacao dos mesmos;
• assistir ao trabalhador em problemas referentes a adaptacao profissional por diminuicao da

capacidade de trabalho, orientando-o em sua relacoes;
• desenvolver acoes que viabilizem a promocao e prevencao de doencas;
• possibilar aos seus usuarios 0 acesso a informacoes e conhecimentos sobre beneficios e direitos

sociais;
• realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade socio-economica a qual esta inserido;
• planejar, implantar e viabilizar politicas sociais no Municipio, executando programas e projetos

que representem a reintegracao e atendimento da demanda social local, em situacao de
vulnerabilidade social;

• prom over 0 controle social e a articulacao entre as acoes govemamentais e a sociedade civil;
• realizacao de visitas e triagem conforme legislacao em vigor;
• realizar atendimento ao publico;

executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Bibliotecario
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso Superior de Biblioteconomia com registro no orgao
competente.
DESCRI<;AO: Planejamento, organizacao, direcao e execucao de atividades biblioteconomas,
desenvolvimento de sistemas de catalogacao, classificacao e conservacao de bibliotecas, centros de
documentacao arquivos, armazenamento e recuperacao de documentos e informacoes,
ATIVIDADES:
• planejar, organizar e executar services de bibliotecas, de centros de informacoes e

documentacoes;
• prestar assessoramento ao usuario em suas necessidades e interesses;
• executar catalogacao e classificacao de documentos, estabelecendo sistema de controle e

registro destes;
• cuidar da conservacao e utilizacao do acervo bibliografico e patrimonial da biblioteca;
• realizar inventarios peri6dicos do acervo de biblioteca;
• manter atualizados os catalogos, indices e outros instrumentos de acesso a informacao;
• executar services de divulgacao de informacoes, inclusive no preparo de publicacoes, resumos,

bibliografia, artigos e outros titulos, promovendo sua distribuicao e circulacao;
• executar trabalhos de pesquisa e levantamento de documentacao, de importancia it mem6ria do

municipio, promovendo desta forma, integracao com a comunidade;
• supervisionar e executar trabalhos de encadernacao e restauracao de livros e demais

documentos;
• executar seus servicos em estabelecimentos educacionais do municipio;
• realizar inventarios peri6dicos de arquivos nos departamentos municipio;

• controlar a saida e retorno de livros e, se condicionados a titulo de emprestimo, verificar 0 seu
estado de conservacao;

• executar services de digitacao;
• executar services de divulgacao de informacoes inclusive no preparo de publicacoes, resumos,

bibliografia, artigos e outros titulos, promovendo sua distribuicao e circulacao;
• executar trabalhos de pesquisa e levantamento de documentacao de importancia it mem6ria do

Municipio, promovendo integracao com a comunidade e, ainda, supervisionar e executar
trabalhos de encadernacao e restauracao de livros e demais documentos;

• apresentar nocoes de atendimento ao publico;
• trabalhar em arquivos e no acervo da biblioteca;
• manusear todo 0 material bibliografico;
• conservar, guardar e manter 0 acervo;
• recuperar livros;
• receber e remeter correspondencias oficiais;
• fazer protocolos;
• organizar os emprestimos;
• proceder a catalogacao e classificacao do acervo;
• trabalhar com programas basicos de computacao;
• realizar atendimento ao publico;
• executar outras atividades correlatas.
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'CARGO: Dentista
QUALIFICAC;AO NECESSARIA: Curso superior de Odontologia com registro no CRO
DESCRIc;AO: Executar atividades odontol6gicas generalizadas, realizar exames, tratamentos e
pericias odonto-legais, orientacao sobre saude oral atraves de palestras educativas, desenvolver
trabalhos e pesquisas e analises clinic as odontol6gicas.
ATIVIDADES:
• fazer anamnese, anotando 0 nome dos pacientes e os services executados em livro de registro..
• prestar assistencia cirurgica, clinica e tratamento as anomalias e enfermidades da cavidade oral e

seus elementos, realizando exames e utilizando tecnicas inerentes;
• realizar exames dos doentes e bocas de pacientes para efeito de diagn6stico;
• fazer obturacao de diversos tipos, extracao e outros tratamentos, como alveolotomias, suturas,

incisao de abcesso e avulsao de tartaros;
• efetuar cirurgias, retirar pontos e administrar curativos;
• prescrever medicamentos, quando necessario;
• tirar e interpretar radiografias;

CARGO: Bombeiro Hidraulico
QUALIFICAC;AO NECESSARIA: Alfabetizado
DESCRIC;AO: Services de instalacao e manutencao de sistemas hidraulicos
ATIVIDADES:
• desentupir pias, ralos, vasos sanitarios, fossas septicas, bueiros e outros de me sma natureza;
• executar services de instalacao e manutencao de sistemas hidraulicos;
• deter conhecimentos sobre tipos de tubulacoes e conexoes, materiais utilizados, ligacoes de agua

e esgoto, valvulas, tipos de tubos, pequenos reparos;
• executar reparos na rede existente, verificando vazamentos, substituindo componentes, de

acordo com as necessidades;
• executar outras tarefas correlatas.
CARGO: CarpinteirolMarceneiro
QUALIFICAC;AONECESSARIA: Alfabetizado
DESCRIC;AO: Services gerais de carpintaria
ATIVIDADES:
• executar atividades e services relacionados com carpintaria/marcenaria, operando maquinas

pr6prias, verificando medidas, cortando e selecionando madeiras conforme especificacoes de
croqui, confeccionando, montando as partes e efetuando acabamento;

• conhecer 0 material a ser usado, bem como a manutencao das ferramentas;
• conhecer teoria e pratica sobre madeira;
• melhorar as condicoes de m6veis e im6veis pertencentes a Prefeitura;
• zelar pela manutencao das pecas de madeira, como portas e janelas;
• zelar pela manutencao dos utensilios do trabalho;
• confeccionar im6veis e pecas de carpintaria/marcenaria;
• executar outras atividades correlatas.

• implantar a hora do conto nas escolas municipais;
• executar outras tarefas correlatas.
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CARGO: Eletricista
QUALIFICA«;AO NECESSARIA: Curso Tecnico em Eletrotecnica/Eletricidade e registro no
CREA.
DESCRI«;AO: Services de instalacao, reforma e manutencao de redes, sistemas e componentes
eletricos,
ATIVIDADES:
• executar manutencao de redes, regulagem, reforma, substituicao, instalacoes, sistemas e

componentes eletricos de predios, maquinas e equipamentos, visando 0 perfeito funcionamento;
• zelar pelas normas de seguranca e do material empregado;

CARGO: Desenhista Cadista
QUALIFICA«;AO NECESSARIA: Ensino Medio e curso de Desenhista Cadista e Projetista.
DESCru«;AO: Executar atividades de elaboracao de desenhos de arquitetura e engenharia civil
utilizando softwares especificos para desenho tecnico, assim como podem executar plantas,
desenhos e detalhamento de instalacoes hidrossanitarias e eletricas e desenhos cartograficos; coletar
e processar dados e planejar 0 trabalho para a elaboracao do projeto como, por exemplo, interpretar
projetos existentes, calcular e definir custos de desenho; executar outras atribuicoes compativeis
com a natureza do cargo.
ATIVIDADES: .
• desenvolver desenhos topograficos, arquitetonicos, cartograficos, urbanisticos, de engenharia, e

outros;
• desenhar em linguagem tecnica projetos de arquitetura, calculo estrutural, instalacoes eletricas,

hidraulico-sanitarias e outros, utilizando conhecimentos tecnicos, normas, interpretando
esbocos, especificacoes e dados basicos;

• efetuar calculos, preparar e selecionar material necessario para 0 born desenvolvimento do
trabalho;

• determinar escalas convenientes, reduzindo ou ampliando plantas e outros desenhos originais;
'_ desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas,: graficos e tabelas em geral;
• realizar trabalhos para confeccao de transparencias para retroproj etores espelhos de livros,

revistas, folhetos e volantes;
• elaborar quadros, tabelas, matrizes, e outros, de acordo com as necessidades da Administracao;
• fazer graficos estatisticos em geral;
• executar outras atividades correlatas.

• instruir clientes sobre os cuidados de higiene bucal, dar-lhes outras indicacoes relativas a
profilaxia e aos cuidados pre e pos-operatorios;

• confeccionar relat6rios mensais das atividades executadas;
• prestar assistencia ao superior hierarquico em assuntos de ordem tecnica e administrativa da

unidade odontol6gica;
• efetuar estatisticas do numero de pacientes e atendimentos, fornecendo respectivos relat6rios

mensais dos atendimentos e procedimentos para faturamento e levantamentos de dados
necessaries prevencao da saude bucal;

• executar outras tarefas de acordo com as atribuicoes pr6prias de sua unidade e da natureza dos
seu trabalho, conforme determinacao superior e de acordo com 0 que dispoe a lei que
regulamenta a profissao.

(
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CARGO: Enfermeiro
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Enfermagem, com registro no orgao de
classe competente.
DESCRI<;AO: Planejar, orientar, supervisionar e executar servicos de enfermagem na area de
higiene, medicina e doencas prafissionais, empregando processo de rotina e/ou especificos, para
possibilitar a protecao e a recuperacao da saude individual e coletiva:
ATIVIDADES:
• executar atividades de assistencia de enfermagem, como atendimentos ambulatoriais, urgencias

e emergencias, curativos, inalacoes, vacinacoes, aplicacao de medicamentos prescritos, exame
laboratorial e outros tratamentos;

• dominar tecnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, higienizacao, administracao de
medicamentos por via oral e parenteral;

• prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizacoes especiais, administrando
medicamentos e tratamentos e providenciando 0 posterior atendimento medico;

• prestar services em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, postos de
periferia e outros;

• coletar material para exames;
• participar da execucao de programas de prevencao de acidente e de doencas profissionais ou nao

profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e condicoes de trabalho;
• identificar, precocemente 0 aparecimento de doencas na comunidade, detectando alteracoes no

comportamento dessas doencas, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de
controle;

• elaborar e executar programas de educacao e saude, visando a melhoria de saude do individuo,
da familia e da comunidade;

• executar servicos de enfermagem como administracao de sangue e plasma, contrale de pressao
venosa, monotorizacao e aplicacao de respiradores artificiais, aplicacao de dialise peritonial,
gasoterapia, cateterismo, lavagens de estomago e outros tratamentos;

• participar, juntamente com equipe multiprofissional de saude, no planejamento, execucao e
avaliacao dos programas de saude na prevencao e controle das doencas transmissiveis em geral
enos programas de vigilancia epidemiol6gica a serem desenvolvidos;

• realizar consultas, prestando services de enfermagem preventiva e de urgencia, inclusive a
gestante, parturientes, puerpera e ao recem-nascido; .

• participar na elaboracao e na operacionalizacao do sistema de referencia e contra-referencia do
paciente nos diferentes niveis de atencao a saude;

• distribuir e supervisionar 0 trabalho de equipes de enfermagem auxiliares e participar nos
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saude, particularmente nos programas
de educacao continuada;

• distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saude publica e em
ratinas aprovadas pela instituicao de saude;

• supervisionar a poliquimioterapia;

• utilizar e manusear isolantes, cargas, fases e circuitos;
• conservar 0 sistema eletrico de motores, bombas, reguladores de voltagens e outras aparelhos;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Farmaceutico/Bioqufmico
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Farmacia e especializacao em Bioquimica e
registro no conselho profissional competente.
DESCRI<;AO: Executar tarefas relacionadas com a composicao e distribuicao de medicamentos,
parasitologia basica, hematologia basic a, toxicol6gicas e clinicas bern como efetuar fiscalizacao nas
farmacias, laboratorios, postos e distribuidoras de medicamento; Responsabilizacao pelos services
de laboratorio e execucao de analises diversas.
ATIVIDADES:
• realizar analises especializadas, imunol6gicas, toxicologicas, brornatologicas, bioquimicas,

homeopata, microbiologicas, e outras;
• executar services do laboratorio; parasitologia; microbiologia; hematologia; micologia;

(

CARGO: Engenheiro Civil
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensino Superior em Engenharia Civil, com registro no
CREA.
DESCRI<;AO: Elaboracao, execucao e supervisao de atividades inerentes ao campo da Engenharia
Civil.
ATIVIDADES:
• elaborar projetos de construcoes, preparando plantas e especificacoes da obra, indicando os

tipos e qualidade dos materiais, equipamentos e mao de obra necessaries, efetuando calculos e
orcamento aproximado dos custos, para apreciacao do superior hierarquico;

• elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando caracteristicas e preparando
planos, metodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a construcao,
manutencao e reparo de obras e assegurar os padroes tecnicos exigidos;

• acompanhar e fiscalizar obras publicas;
• executar e dirigir projetos arquitetonicos, estudando caracteristicas e especificando os recursos

necessarios, para permitir a construcao, montagem e manutencao das mencionada obras;
• elaborar, executar, e dirigir projetos de urbanizacao, planejando, orientando e controlando a

construcao de areas urbanas, parques de recreacao e centros civicos, para possibilitar a criacao e
o desenvolvimento ordenado das zonas industriais, urbanas e rurais;

• executar vistorias tecnicas, avaliacao de imoveis para fins de desapropriacao, elaboracao de
laudo e parecer tecnico;

• prestar atendimento ao publico em requerimentos e liberacao de "habite-se";
• prestar assessoramento as obras public as e manutencao de praca;
• realizar e participar de reunioes peri6dicas no Departamento de Obras e Urbanismo e demais

diretores de departamentos, visando melhor atendimento das metas e programas da
Administracao;

• executar outras atividades correlatas.

(

• supervisionar, executar e participar de programas e atividades de educacao sanitaria e
epidemiologica, visando a melhoria de saude do individuo, da familia e da protecao em geral;

• efetuar estatistica do numero de pacientes e atendimentos;
• manter sob sua guarda e responsabilidade, 0 instrumental, material de cirurgia e enfermagem,

bern como 0 estoque de medicamentos;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Fiscal de Obras e Posturas Municipais.
QUALIFICA<;Ao NECESSARIA: Curso Tecnico em Edificacoes
DESCRI<;Ao: Execucao de tarefas de fiscalizacao relativas a atividades urbanas, relativas a obras,
services e posturas, visando organizar 0 exercicio dos direitos individuais e coletivos, para 0 bem
estar geral.
ATIVIDADES:
Na funcao obras e services:
• fiscalizar e acompanhar a execucao de obras em vias e logradouros publicos, no que se refere a

alvenaria, services de pavimentacao, drenagem, escavacao de valas, restauracao de passeio,
meio-fios, esgoto e limpeza de canais, observando a qualidade do material e as especificacoes
dos services;

• fiscalizar e acompanhar a construcao e restauracao de im6veis publicos e demais obras de
pequeno porte;

• fiscalizar a execucao de construcao de edificacoes, observando a qualidade do material
empregado e as especificacoes dos services;

• executar analise clinica de sangue, urina, fezes e saliva, conforme tecnica especifica, auxiliando
o diagn6stico de doencas;

• realizar estudos, exames e testes em plantas medicinais, utilizando tecnicas e instrumentos
especificos para obtencao de materias-primas;

• efetuar analises e testes em diferentes tipos de agua, em especies animais e vegetais, analisando
suas propriedades, composicao, estrutura celular, molecular, grau de contaminacao, para decidir
o tratamento a ser aplicado;

• promover levantamento de incidencia de molestias;
• proceder exames hematol6gicos, bioquimicos, imunol6gicos, parasitol6gicos, bacteriol6gicos, e

urinalises;
• proceder vigilancia farmacol6gica;
• proceder avao quimica de alimentos, medicamentos, soros e hormonios so bre tecidos e funcoes

vitais;
• preparar e manter 0 controle de qualidade dos meios de cultura utilizados na microbiologia;
• produzir ou manipular remedies e/ou medicamentos, medindo, pesando e misturando os

insumos farmaceuticos, utilizando instrumentos especiais e f6rmulas quimicas;
• controlar medicamentos especiais, anotando sua venda em formulario separado, em

cumprimento as disposicoes legais;
• manter 0 controle de balance trimestral e anual de psicotr6picos, entorpecentes e demais

medicamentos das farmacias, drogarias e distribuidoras de medicamentos;
• fomecer subsidios, propor estudos e pesquisas para elaboracao de pIanos e programas

especificos de saude publica;
• assinar documentos do laborat6rio e farmacia;
• zelar pelos equipamento do setor;
• atender com presteza ao publico;
• aviar receitas;
• aplicar injecoes;
• executar outras atividades correlatas.
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• efetuar a fiscalizacao de edificacoes, quanta a seguranca, colocacao de andaimes, toldos ,
tapumes e marquises;

• fiscalizar 0 dep6sito de materiais e construcao em vias publicas;
• executar a fiscalizacao em demolicoes, loteamento e obras paralisadas;
• fiscalizar a legalidade da execucao de obras;
• fiscalizar comercio irregular e ambulantes;
• fiscalizar eventos e festas publicas;
• vistoriar, para licenciamento, empresas e estabelecimentos comerciais;
• coibir invasao de terrenos publicos e ocupacao irregular de encostas;
• fiscalizar ocupacao irregular das vias publicas (entulho, comercio, etc);
• zelar pela protecao ao patrimonio hist6rico e ambiental;
• executar outras atividades correlatas.
• auxiliar na preparacao de programas de trabalho, bern como no acompanhamento e na

fiscalizacao de 0bras da Prefeitura;
• preparar estimativas de quanti dade de materiais e mao-de-obra, bern como calcular os

respectivos custos, a fim de fomecer dados necessaries a elaboracao de propostas de execucao
de obras;

• participar da elaboracao de estudos e proj etos de engenharia;
• participar da elaboracao de desenhos tecnicos, baseando-se em plantas e especificacoes, a fim

de orientar os trabalhos de execucao e manutencao de obras da Prefeitura;
• coordenar e instruir equipes de trabalho na execucao de projetos de campo;
• controlar a qualidade do material empregado e os traces utilizados, a fim de verificar se estao

dentro das especificacoes tecnicas requeridas;
• pro ceder ao acompanhamento e a fiscalizacao de obras executadas por terceiros, verificando a
• observancia das especificacoes de qualidade e seguranca;
• proceder a pre-analise de projetos de construcao civil;
• realizar estudos em obras, efetuando medicoes, calculos e analises de solo, segundo orientacao

do engenheiro responsavel;
• realizar medicao de services e materiais de acordo com os cronogramas das obras, para

verificacao do cumprimento das etapas contratuais;
• acompanhar a execucao de ensaios e testes de laborat6rio relativos a analise de solo e a

composicao de massa asfaltica para os trabalhos de pavimentacao;
• preparar registros e relat6rios peri6dicos, indicando os trabalhos realizados e as ocorrencias

relevantes;
• realizar medicao de services e materiais, de acordo com os cronogramas das obras, para

verificacao das etapas contratuais;
• orientar e treinar servidores que 0 auxiliam na execucao de tarefas tipicas da classe;
• zelar pela manutencao dos equipamentos e materiais sob sua guarda;
• 0bservar as normas de higiene e seguranca do trabalho;
• executar outras atribuicoes afins.
Na fun~ao de Posturas:
• fiscalizar a obediencia as posturas municipais referentes a instalacao e funcionamento de

teatros, cinemas, circos, farmacias, hospitais, colegios, bailes publicos, festejos camavalescos e
eventos especiais;
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CARGO: Fiscal de Tributos.
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso Tecnico em Contabilidade.
DESCRI<;AO: Execucao de tarefas de fiscalizacao relativas a atividades tributarias urbanas e
comerciais, arrecadacao de tributos, visando organizar 0 exercicio dos direitos individuais e
coletivos, para 0 bem-estar geral.
ATIVIDADES:
Na funcao Tributos:
• efetuar diligencia e levantamentos fiscais para instrucao e processos, papeletas e orientacao de

contribuintes;
• auxiliar na realizacao de estudos sobre a politica de arrecadacao, Iancamento e cobranca de

tributos, visando a difusao da legislacao em vigor;
• examinar cadastros, registros, documentos fiscais e outras fontes, identificando contribuintes

omissos, lucros nao declarados e outras irregularidades;
• lavrar autos de infracao, termos de fiscalizacao, termos de apreensao de livros e documentos

fiscais;
• verificar a area de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de servicos,

fiscalizando a exatidao da cobranca realizada concemente ao Imposto Sobre Services de
Qualquer Natureza e Taxa de Licenca de Localizacao;

• atender os contribuintes, prestando esclarecimentos no que, diz respeito a legislacao fiscal do
Municipio;

• elaborar termos de inicio de Ac;aoe verificacao fiscal, notificacoes, autos de infracao e demais
lancamentos previstos em leis ou regulamentos municipais;

• verificar 0 tipo de lancamento a que esta sujeito 0 im6vel para efeito de cobranca dos tributos
municipais;

• emitir de guias de tributos municipais;
• fiscalizar atividades economicas que envolvam tributacao municipal;
• realizar autuacoes, emitir multas e advertencias;
• emitir certidoes e alvaras;
• executar outras atividades correlatas.

• inspecionar licencas e funcionamento de feiras livres, mercados e comercio ambulante em geral;
• fiscalizar a localizacao e funcionamento de todas as atividades comerciais, inclusive bancas de

jomais, quiosques, barracas, traillers, estatuas, rel6gios e fontes;
• fiscalizar nomenclaturas de vias publicas e numeracoes das casas e/ou predios;
• fiscalizar licencas relativas a publicidade, efetuando apreensao de faixas, out-door e placas,

quando necessario;
• fiscalizar 0 despejo de materiais provenientes de desaterros, drenagens e demolicoes;
• fiscalizar anuncios, letreiros, tabuletas, cartazes, paineis, placas e faixas, visando a defesa do

panorama urbano;
• efetuar revisoes peri6dicas no sentido de apurar a existencia de construcoes clandestinas;
• orientar 0 publico sobre a observancia de normas fiscais pertinentes;
• emitir notificacoes, lavrando autos de infracao;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Fonoaudi6logo
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Fonoaudiologia, com registro no Conselho
Regional de Fonoaudiologia.
DESCRI<;AO:
Identificar problemas ou deficiencias ligadas a comunicacao oral, empregando tecnicas pr6prias de
avaliacao e fazendo 0 treinamento fonetico, auditivo, de diccao, impostacao da voz e outros, para
possibilitar 0 aperfeicoamento e/ou reabilitacao da fala e, ainda:
ATIVIDADES:
• avaliar as deficiencias do paciente, realizando exames foneticos, da linguagem, audiometria,

gravacao e outras tecnicas pr6prias para estabelecer 0 plano de treinamento terapeutico;
• programar, desenvolver e supervisionar 0 treinamento de voz, fala, linguagem, expressao e

compreensao do pensamento verbalizado, orientando sobre respiracao funcional, treinamento
fonetico, auditivo, organizacao do pensamento em palavras, visando reeducar e/ou reabilitar 0
paciente;

• emitir parecer quanto ao aperfeicoamento ou a praticabilidade de reabilitacao fonoaudiol6gica;
• participar de equipes multiprofissionais para identificacao de disturbios de linguagem em suas

formas de expressao e audicao, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer 0

diagn6stico e tratamento;

CARGO: Fisioterapeuta
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Fisioterapia, com registro no orgao de
classe competente.
DESCRI<;AO:
Promover atendimento individual a pacientes submetidos aos seus cuidados.
ATIVIDADES:

• realizar exames clinicos, fazer diagn6sticos, prescrever tratamentos;
• cumprir e fazer cumprir 0 regulamento, normas e rotinas em vigor;
• elaborar diagn6stico fisioterapeutico compreendido como avaliacao fisico- funcional, atraves

de metodologias e tecnicas fisioterapeuticas;
• prescrever, baseada na constatacao da avaliacao fisico-funcional, das tecnicas pr6prias da

Fisioterapia, sua qualificacao e quantificacao, inclusive;
• ordenar 0 processo terapeutico baseando-se nas tecnicas fisioterapeuticas indicadas;
• induzir 0 processo terapeutico no paciente;
• dar altas nos services de Fisioterapia, utilizando 0 criterio de reavaliacoes sucessivas que

demonstrem nao haver alteracoes que indiquem necessidade de continuidade destas praticas
terapeuticas;

• reavaliar sistematicamente 0 paciente, para fins de reajuste ou alteracoes das condutas
terapeuticas pr6prias empregadas, adequando-as a dinamica da metodologia adotada;

• integrar a .secao de Fisioterapia com outros profissionais nos diversos niveis de assistencia a
saude, na administracao de services, na area educacional e no desenvolvimento de
pesquisas;

• incentivar e executar programas e tarefas relativas a Fisioterapia, quando inerentes aos
services sociais do municipio;

• realizar outras tarefas pr6prias da profissao, inclusive administrativas.
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CARGO: Gari h
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Alfabetizado
DESCru<;AO:
Services gerais de limpeza de logradouros publicos
ATIVIDADES:

coletar 0 lixo, com caminhao em diversos ponto do municipio;
dar a destinacao correta ao lixo dornestico e hospitalar;
utilizar a vestimenta e 0 material de protecao disponibilizados;
transportar 0 lixo aos depositos apropriados;
realizar suas tarefas observando, sempre, nocoes de limpeza, sem deixar residuos par onde
passam;
observar, ao realizar as tarefas, 0 conhecimento, 0 uso e manutencao de ferramentas e, 0 usa dos
utensilios de trabalho bracal;
utilizar a vestimenta e 0 material de protecao, quando for 0 caso, disponibilizados pela
Prefeitura;
dar a destinacao correta ao lixo domestico e hospitalar;
recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para
serem transportados ao deposito de lixo;
efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros publicos, raspando, varrendo,
lavando, capinando, colhendo, utilizando equipamentos do tipo: vassouras, pas, enxadas,
raspadeiras, baldes, carrinhos de mao e outros;

• percorrer os logradouros,ruas e pracas, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer
o lixo;

• despejar 0 lixo amontoado ou acondicionado em latoes, em caminhoes especiais, carrinhos ou
outro deposito, valendo-se de ferramentas manuais;

• desenvolver trabalho de prevencao no que se refere a area de comunicacao escrita e oral, voz e
audicao; participar de equipes de diagnostico, realizando a avaliacao da comunicacao oral e
escrita, voz e audicao;

• realizar 0 aperfeicoamento dos padroes da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiologicos
ligados a outras ciencias;

• projetar, dirigir e efetuar pesquisas fonoaudiologicas proprias e as promovidas por entidades
publicas, privadas, autarquicas e mistas;

• lecionar teoria e pratica fonoaudiologicas;
• dirigir services de fonoaudiologia em estabelecimentos publicos, privado s, autarquicos e mistos;

supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teoricos e praticos de fonoaudiologia;
• assessorar orgaos e estabelecimentos publicos, autarquicos, privados ou mistos no campo da

fonoaudiologia;
• participar da equipe de orientacao e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos

ligados a assuntos fonoaudiologicos;
• dar parecer fonoaudiologico, na area da comunicacao oral e escrita, voz e audicao;
• realizar outras atividades inerentes a formacaouniversitaria pelo curricula;
• observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
• executar outras atividades correlatas.

l

•
•
•
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CARGO: Medico Ginecologista

CARGO: Medico Clinico Geral.
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Curso supenor de Medicina, com registro no Conselho
Regional de Medicina
DESCRI<;AO: Prestar assistencia medica no ambito municipal, nas divers as areas de saude,
visando preservar ou recuperar a saude publica.
ATIVIDADES:
• Prestar assistencia medica no ambito municipal, nas divers as areas de saude, visando preservar

ou recuperar a saudc publica;
• efetuar exames medicos, emitir diagn6sticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas

de tratamento para os diversos tipos de enfermagem, aplicando recursos da medicina preventiva
ou terapeutica;

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiol6gicos, bioquimicos, hematol6gicos e
outros, empregando tecnicas especiais ou orientando a sua execucao para confirmacao ou
informacao de diagn6stico;

• identificar precocemente 0 aparecimento de doencas na comunidade, detectando alteracoes no
comportamento dessas doencas, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de
controle;

• prestar assistencia medica especializada aos individuos, da zona urbana e rural, bem como
realizar palestras educativas;

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina do trabalho;
• desenvolver metodos e tecnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e melhoria

dos servicos medicos;
• proceder 0 acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares;
• estudar, orientar, imp Iantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saude

publica;
• preencher prontuarios de pacientes, indicando os males constatados, 0 tratamento prescrito e 0

especialista necessario;
4'. realizar exames medicos para admissoes, licencas, aposentadorias, transferencias, adaptacoes de

servidores bem como realizar exames peri6dicos, pericias e laudos medicos;
• planejar e executar programas de educacao sanitaria;
• executar estudos nas areas de prevencao de acidentes de trabalho, estabelecendo medidas para 0

atendimento do acidentado, bern como prop or medidas que visem a prevencao de doencas
profissionais;

• Emitir atestados medicos, de saude, sanidade, aptidao fisica e mental, 6bito. Quando 0 paciente
for servidor publico expressar 0 CID no documento. .

C • executar outras atividades correlatas.

• varrer 0 local determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e 0 lixo,
fragmentos e detritos;

• colher os montes de lixo, despejando-o em Iatoes, cestos ou outros de dep6sitos apropriados,
que facilitem a coleta e 0 transporte para 0 deposito;

• transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Medico Plantonista

CARGO: Medico Pediatra
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Curso superior de Medicina, com especializacao em pediatria
e registro no Conselho Regional de Medicina
DESCRICAO: Compreende 0 exercicio das funcoes tipicas da especialidade de pediatria.
ATIVIDADES: Exercer as funcoes tipicas da especialidade de pediatria e, alternativamente.
• Examinar 0 paciente, auscultando ou fazendo uso de instrumentos especiais, no sentido de

determinar diagnosticos ou, se necessario, receitar exames complementares;
'_ Analisar e interpretar resultados de exames de raio-X, bioquimico, hematologico e outros,

comparando-os com padr5es normais, para confirme doencas e proceder diagnosticos;
• Prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administracao, bem como,

cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saude dos pacientes.
• Manter ficha medica dos pacientes examinado, anotando a conclusao diagnostico, evolucao das

doencas, para efetuar orientacao adequada e acompanhamento medico necessario;
• Emitir atestados medicos, de saude, sanidade, aptidao fisica e mental, obito, visando

determinacoes;
• Atender as urgencias cinirgicas ou traumatologicas;
• Participar de reuni5es com a comunidade para desenvolver a consciencia de higiene, cuidados

basicos e melhorias nas condicoes de saude dos municipes;
• Emitir atestados medicos, de .saude, sanidade, aptidao fisica e mental, obito, Quando 0

responsavel legal do paciente for servidor publico expressar 0 CID no documento.
• Realizar outras tarefas correlatas.

QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Medicina, com registro no Conselho
Regional de Medicina.
DESCRI<;AO: Exercer as funcoes tipicas da especialidade de ginecologista, obstetricia e,
altemativamente.
ATIVIDADES
• Examinar 0 paciente, auscultando ou fazendo uso de instrumentos especiais, no sentido de

determinar diagnosticos ou, se necessario, receitar exames complementares;
• Analisar e interpretar resultados de exames de raio-X, bioquimico, hematologico e outros,

comparando-os com padr5es normais, para confirme doencas e proceder diagnosticos;
• Prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administracao, bem como,

cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saude dos pacientes.
• Manter ficha medica dos pacientes examinado, anotando a conclusao diagnostico, evolucao das

doencas, para efetuar orientacao adequada e acompanhamento medico necessario;
• Emitir atestados medicos, de saude, sanidade, aptidao fisica e mental, obito. Quando 0 paciente

for servidor publico expressar 0 CID no documento.
• Realizar exames periodicos nos servidores da Prefeitura, mantendo acompanhamento medico;
• Atender as urgencias cirurgicas ou traumatologicas;
• Participar de reuni5es com a comunidade para desenvolver a consciencia de higiene, cuidados

basicos e melhorias nas condicoes de saude dos municipes;
• Realizar partos naturais quando nao houver possibilidade de encaminhamento;
• Realizar outras tarefas correlatas.
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CARGO: Mensageiro
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensino Fundamental Completo (10 grau), conhecimentos de
informatica e Carteira Nacional de Habilitacao-Cl-IlI, categoria "A".
DESCRI<;AO: Compreende os .servicosde transporte de correspondencias e correlatos.
ATIVIDADES:
• executar tarefas relativas a distribuicao interna de mensagens telegraficas, separando-as,

entregando-as e rnantendo registros pertinentes, para possibilitar perfeita recepcao das mesmas
pelo destinatario;

• executar services relativos a distribuicao interna e externa da correspondencia separando cartas,
impressos e encomendas de pequeno porte, conferindo os dados de identificacao entregando-a e

QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Medicina, com registro no Conselho
Regional de Medicina.
DESCRI<;AO: Prestar assistencia medica no ambito municipal, em regime de plantae, nas diversas
areas de saude, visando preservar ou recuperar a saude publica.
ATIVIDADES:
• efetuar exames medicos, emitir diagn6sticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas

de tratamento para os diversos tipos de enfermagem, aplicando recursos da medicina preventiva
ou terapeutica;

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiol6gicos, bioquimicos, hematol6gicos e
outros, empregando tecnicas especiais ou orientando a sua execucao para confirmacao ou
informacao de·diagn6stico;

• identificar precocemente 0 aparecimento de doencas na comunidade, detectando alteracoes no
comportamento dessas doencas, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de
controle;

• prestar assistencia medica especializada aos individuos, da zona urbana e rural, bern como
realizar palestras educativas;

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina do trabalho;
• desenvolver metodos e tecnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e melhoria

dos services medicos;
• proceder 0 acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares;
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saude

publica;
• preencher prontuarios de pacientes, indicando os males constatados, 0 tratamento prescrito e 0

especialista necessario;
• realizar exames medicos para admissoes, licencas, aposentadorias, transferencias, adaptacoes de

servidores bern como realizar exames peri6dicos, pericias e laudos medicos;
• planejar e executar programas de educacao sanitaria;
• executar estudos nas areas de prevencao de acidentes de trabalho, estabelecendo medidas para 0

atendimento do acidentado, bern como propor medidas que visem a prevencao de doencas
profissionais;

• Emitir atestados medicos, de saude, sanidade, aptidao fisica e mental, 6bito. Quando 0 paciente
for servidor publico expressar 0 Cll) no documento.

• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Nutricionista
QUALIFICA<;Ao NECESSARIA: Nivel Superior emNutricao, com registro no Conselho
Regional de Nutricao,
DESCRI<;Ao: Compreende os cargos que se destinam a promover, preservar e recuperar a saude
atraves da aplicacao de metodos e tecnicas dieteticas dietoterapicas especificas em programas de
nutricao nas diversas unidades da Prefeitura e para a populacao de baixa renda do Municipio, bern
como planejar, or~anizar, dirigir, supervisionar e avaliar as unidades de alimentacao e nutricao
municipais.
ATIVIDADES:
• identificar e analisar habitos alimentares e deficiencias nutritivas nos individuos, bem como

compor cardapios especiais visando suprir as deficiencias diagnosticadas;

CARGO: Motorista rf.-
QUALIFICA<;Ao NECESSARIA: Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitacao-Cl-Jl-I,
categoria "D".
DESCRI<;Ao: Conduzir veiculos, transportando pessoas, pacientes, cargas e/ou materiais aos
locais preestabelecidos
ATIVIDADES:
• conhecer as normas de transito brasileiras, direcao defensiva, nocoes de primeiros socorros,

mecanica, normas de seguranca do transite e sinalizacao;
• dirigir automoveis utilizados no transporte oficial de passageiros;
• vistoriar 0 veiculo a ser utilizado, verificando 0 nivel de agua, oleo, combustivel, lubrificante e

outros, inclusive evitando desperdicios ou danos;
• executar a programacao e itinerario estabelecidos pela ordens de service;
• inspecionar as partes vitais do veiculo, comunicando a quem de direito as falhas verificadas;
• providenciar 0 abastecimento do veiculo;
• executar reparos de emergencia no veiculo;
• dirigir veiculos diversos como caminhao, onibus, ambulancias e outros, transportando cargas,

passageiros e/ou pacientes aos locais preestabelecidos;
• transmitir os acontecimentos de fatos e danos relacionados com 0 veiculo sob sua

responsabilidade;
• preencher, diariamente, fichas de controle dos services realizados;
• zelar pela manutencao do veiculo, inclusive realizando a limpeza do mesmo;
• executar outra atividades correlatas.

mantendo registros pertinentes, para possibilitar uma perfeita recepcao da mesma pelo
destinatario;

• organizar correspondencia, registrando os motivos que dificultaram ou impediram a entrega da
correspondencia, obedecendo as normas estabelecidas para possibilitar a tomada de providencia
cabiveis a cada caso;

• realizar a entrega e/ou coleta de documentos, assinaturas necessarias, e protocolizacao de
documentos de todos os departamentosmunicipais;

• conduzir veiculos e/ou motocicletas durante 0 exercicio de suas atividades, quando necessario;
• exercer outras atividades correlatas.
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• elaborar programas de alimentacao basica para os estudantes da rede escolar municipal, para as
criancas das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saude e nas demais unidades de
assistencia medica e social da Prefeitura;

• acompanhar a observancia dos cardapios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiencia;
• supervisionar os services de alimentacao promovidos pela Prefeitura, visitando

sistematicamente as unidades, para 0 acompanhamento dos programas e averiguacao do
cumprimento das normas estabelecidas;

• acompanhar e orientar 0 trabalho de educacao alimentar realizado pelos professores da rede
municipal de ensino e das creches;

• elaborar cardapios balanceados e adaptados aos recursos disponiveis para os programas
assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura;

• planejar e executar programas que visem a melhoria das condicoes de vida da comunidade de
baixa renda no que se ref ere a difundir habitos alimentares mais adequados, de higiene e de
educacao do consumidor;

• participar do planejamento da area fisica de cozinhas, depositos, refeitorios e copas, aplicando
principios concernentes a aspectos funcionais e esteticos, visando racionalizar a utilizacao
dessas dependencias;

• elaborar previsoes de consumo de generos alimenticios e utensilios, calculando e determinando
as quantidades necessarias a execucao dos services de nutricao, bern como estimando os
respectivos custos;

• realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo criterio custo-qualidade;
• emitir parecer nas licitacoes para aquisicao de generos alimenticios, utensilios e equipamentos

necessaries para a realizacao dos programas;
• participar das acoes de educacao em saude;
• levantar os problemas concernentes a manutencao de equipamentos, a aceitabilidade dos

produtos e outros, a fim de estudar e propor solucoes para resolve-los;
• emitir parecer nas licitacoes para aquisicao de generos alimenticios, utensilios e equipamentos

necessaries para a realizacao dos prcgramas;
• controlar os estoques de mantimentos de acordo com a previsao de gastos, supervisionar 0

armazenamento dos alimentos definindo e orientando quanta aos cuidados de preservacao e
conservacao;

• participar, junto com profissionais das areas de saude, seguranca, justica e educacao, dos
programas federais, estaduais e municipais instituidos a partir da edicao do Estatuto da Crianca
e do Adolescente;

• identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua area
de atuacao e prop or medidas para a captacao destes recursos bern como acompanhar e/ou
participar da execucao dos program as e projetos, supervisionando e controlando a aplicacao dos
recursos;

.• orientar servidores em sua area de atuacao para apuracao de todos os procedimentos executados
no ambito de sua atuacao, apurando seus resultados e efetuando 0 lancamento para efeito de
registro e cobranca do SUS ou de outros orgaos conveniados; .

• prom over a avaliacao nutricionale do consumo alimentar das criancas;
• prom over, adequacao alimentar considerando necessidades especificas da faixa etaria atendida;
• promover programas de educacao alimentar e nutricional, visando criancas, pais, professores,

funcionarios e diretoria;
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CARGO: Operador de Maguinas
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitacao-Cl-ll-l,
Categoria "D".
DESCRI<;AO: Operacao de maquina agricola e pa-carregadeira, tratores, moto-niveladoras, retro
escavadeiras, pas mecanicas, tratores de esteira e outras maquinas,
ATIVIDADES:
• vistoriar a maquina, aquecendo 0 motor verificando 0 nivel de oleo, agua, bateria, combustivel e

painel de comando;
• operar maquina agricola;
• operar pa-carregadeira, acionando os comandos hidraulicose de tracao, escavando 0 solo e

movendo pedras, asfalto, concreto e materiais similares, colocando-os em caminhoes para serem
transportados;

• preparar 0 solo para plantio;
• executar a rocagem do pasto;
• construir pequenas barragens;
• operar retro-escavadeira, trator agricola e patrol;
• executar trabalhos de terraplanagem, escavacoes, movimentacao de terras e preparacao de

terrenos para fins especificos;

• executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentacao da
crianca e familia;

• avaliar 0 estado nutricional do cliente, a partir do diagnostico clinico, exames laboratoriais,
anamnese alimentar e exames antropometricos;

• estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequacoes necessarias;
• solicitar exames complementares para acompanhamento da evolucao nutricional do cliente,

quando necessario;
• prescrever complementos nutricionais, quando necessario;
• registrar em prontuario do cliente a prescricao dietoterapica, a evolucao nutricional, as

intercorrencias e alta em nutricao;
• elaborar pareceres, informes tecnicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo

observacoes e sugerindo medidas para implantacao, desenvolvimento e aperfeicoamento de
atividades em sua area de atuacao;

• participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de atuacao;
• participar das acoes de educacao em saude;
• participar das atividades de treinamento e aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar,

realizandoas em service ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para 0

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua area de atuacao;
• participar de grupos de trabalho e/ou reunioes com unidades da Prefeitura e outras entidades

publicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposicoes sobre
situacoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestoes, revisando e discutindo
trabalhos tecnicocientificos, para fins de formulacao de diretrizes, pIanos e programas de
trabalho afetos ao Municipio;

• realizar outras atribuicoes compativeis com sua especializacao pro fissional.
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CARGO: Operario
QUALIFICA<;AO NECESsAW;A: Alfabetizado
DESCRI<;AO: Compreende as funcoes de auxiliar em obras e services publicos,
ATIVIDADES:
• Auxiliar de pedreiro, carpinteiro, eletricista e outros oficiais, consertando cercas, construindo e

demolindo; carregar e descarregar caminhoes;
• lavar e polir autom6veis, maquinas e equipamentos que forem determinados;
• recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para

serem transportados ao dep6sito de lixo;
• limpar areas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo:

vassouras, pas, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mao e outros;
• percorrer os logradouros, ruas e pracas, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer

o lixo;
• despejar 0 lixo amontoado ou acondicionado em latoes, em caminhoes especiais, carrinhos ou

outro dep6sito, valendo-se de ferramentas manuais;
• transportar 0 lixo e efetuar 0 seu despejo em locais destinados;
• desempenhar funcoes de coletor em veiculos motorizados ou tracionados por animais;
• varrer 0 local determinado, utilizando vassouras; .
• reunir ou amontoar a poeira e 0 lixo, fragmentos e detritos; colher os montes de lixo,

despejando-o em latoes, cestos ou outros de dep6sitos apropriados, que facilitem a coleta e 0

transporte para 0 dep6sito;
• transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo;
• preparar a terra, adubando-a, irrigando-a e efetuando outros tratos necessaries, para proceder 0

plantio de flores, arvores, arbustos e folhagem; preparar canteiros e arruamentos, colocando
anteparos de madeira ou de outros materiais, segundo os contomos estabelecidos, para atender
as esteticas locais;

• fazer 0 plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas, para obter
a germinacao e 0 enraizamento;

• recuperar os .jardins, renovando as partes danificadas, transplantando as mudas, efetuando a
limpeza das mesmas com usa de ferramentas pr6prias;

• capinar areas em geral;
• providenciar a podadas arvores, folhas e folhagens;
• observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;

• operar maquina moto-niveladora, acionando os comandos de rriarcha, direcao, pa mecanica e
escarificador, para nivelar terrenos apropriados a construcao de edificios, estradas e outras
obras;

• operar maquinas para execucao de limpeza de ruas e desobstrucao de estradas;
• operar maquinas misturadoras de areia, pedra britada e agua, manipulando os comandos,

regulando a rotacao e tambor de mistura;
• executar servicos de perfuracao de rochas, concretos e solos diverso s, operando maquinas

perfuratriz;
• zelar pel a manutencaoe conservacao das maquinas e equipamentos utilizados;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Procurador Juridico
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Curso superior de Direito e registro na OAB.
DESCRI<;AO: Atividade de orientacao e representacao juridica variada, em juizo ou fora dele.
ATIVIDADES:
• representar 0 Municipio, em juizo ou fora dele, prestando services de natureza juridica, por

delegacao da autoridade competente;
• exercer as atividades de consultoria e assessoramento juridico ao Poder Executivoj e

privativamente, a execucao da divida ativa de natureza tributaria;
• assessorar 0 Prefeito e demais orgaos da Prefeitura em assuntos de natureza juridica;
• orientar sindicancias, inqueritos e processos disciplinares, alem de dar parecer antes da decisao

final do Prefeito Municipal;
• aprovar minutas de editais, contratos e convenios;
• coligir, organizar e prestar informacoes relativas a jurisprudencia, a doutrina e a legislacao

federal, estadual e municipal;
• prestar assistencia juridica ao Municipio, promovendo convenios com os Estados;
• opinar juridicamente, quando. solicitado, em qualquer processo 'administrative;
• patrocinar a defesa judicial e extrajudicial do Municipio;
'. elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Govemo, normas e atos normativos;
• coordenar 0 Sistema Municipal de Fiscalizacao, nos termos da Lei;

CARGO: Pedreiro
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Alfabetizado.
DESCRI<;AO: Services de construcao civil em geral.
ATIVIDADES:
• executar trabalhos de alvenaria e concreto, de acordo com plantas e especificacoes;
• revestir estruturas.construidas, empregando argamassa, azulejos, ceramicas e outros, para dar 0

acabamento necessario;
• impermeabilizar caixas d'agua, paredes, tetos e outros;
• preparar, limpar, fincar. estacas, alinhar terreno com fio de nylon ou outros, assentando tijolos,

adaptando-os com massas, nivelando-os e fixando as medidas, conforme 0 terreno;
• fazer a massa misturando cimento, areia e brita, adicionando agua, utilizando enxada ou outras

ferramentas; construir alicerces, com pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros,
canaletas, meio- fios e construcoes similares;

• reconstruir ou reformar meio-fios, canaletas, lajes, pisos, paredes, utilizando ferramentas
proprias;

• demolir construcoes, retirar escombros e separar material reaproveitavel;
• zelar pela seguranca propria e de seus ajudantes;
• executar a implantacao da parte hidraulica das construcoes, bern como a reparacao e

conservacao das que encontram instaladas;
• executar pinturas de paredes, ferragens, madeiras nas edificacoes;
• observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
• executar outras atividades correlatas.

• executar outras tarefas correlatas.
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CARGO: Prdfessorde Educacao Fisica
QUALIFICAC;AO NECESSARIA: Curso superior de Educacao Fisica e registro no orgao de
classe respectivo.

CARGO: Professor de Ensino Basico 1- PEB I
QUALIFICAC;AO NECESSARIA: Ensino medio modalidade normal ou normal superior
DESCRI<;AO: Regencia de classe de educacao infantil de 1a a 4a series.
ATIVIDADES:
• participar da elaboracao da proposta pedag6gica de sua unidade escolar;
• cumprir 0 plano de trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedag6gica de sua unidade

escolar;
• elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didatico a ser

utilizado, em articulacao com a equipe de orientacao pedagogica;
• elaborar e confeccionar, em articulacao com a equipe de orientacao pedag6gica,
• material destinado a divulgacao do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituicao

Federal, Art. 206, II;
• elaborar e confeccionar, em articulacao com a equipe de orientacao pedag6gica, material

destinado a conscientizacao dos alunos para preservacao do patrimonio artistico,
hist6rico,cultural e ambiental do Pais, Estado e Municipio;

• ministrar aulas, repassando aos alunos os conteudos definidos nos planos de aula;
• elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliacao para

verificacao do aproveitamento dos alunos e da eficacia dos metodos adotados;
• controlar e avaliar 0 rendimento escolar dos alunos;
• estabelecer estrategias de recuperacao paralela para alunos de menor rendimento;
• elaborar e encaminhar relat6rio das atividades desenvolvidas a direcao ou a coordenacao da

unidade escolar em que esta lotado;
• participar da organizacao de atividades de integracao da escola com as familias e a comunidade;
• participar de reunioes com pais de alunos e com outros profissionais de ensino;
• participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento e a avaliacao do processo

ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
• participar de projetos de inclusao escolar, reforco de aprendizagem ou correcao de problemas

junto dos alunos da rede municipal de ensino;
• participar e/ou organizar eventos destinados a comemoracao de datas significativas nacionais,

estaduais e municipais, no ambito de sua atuacao;
• participar de reunioes, grupos de trabalho e/ou outras acoes destinadas a assegurar 0 pleno

desenvolvimento da crianca e do adolescente, a protecao integral aos seus direitos, 0 seu preparo
para 0 exercicio da cidadania e a sua qualificacao para 0 trabalho;

• prestar assistencia e suporte, quando couber, aos orgaos encarregados de assegurar 0
cumprimento do Estatuto da Crianca e do Adolescente;

• executar outras atribuicoes afins.

• analisar editais de licitacao;
• executar outras atividades correlatas;
• receber citacoes em processos judiciais.
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CARGO: Psic6logo
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso superior de Psicologia, com inscricao no conselho de
classe correspondente.
DESCRI<;AO: Coordenar, orientar e executar tarefas especializadas referentes ao estudo do
comportamento humano e a dinamica da personalidade com vistas a orientacao psico-pedag6gica,
ocupacional, clinica e ao ajustamento individual;:
'ATIVIDADES:
Na funeao clinica:
• proceder ao exame de individuos com problemas de comportamento familiar ou social ou

disturbios psiquicos;
• desenvolver trabalhos com alunos que apresentem dificuldades, promovendo sua integracao e

crescimento, visando 0 desenvolvimento educacional;
• analisar a influencia de fatores hereditarios, ambientais e outros que atuam sobre 0 individuo,

entrevistando 0 paciente, consultando ficha de atendimento, aplicando testes e outros metodos
de verificacao para orientar-se no diagn6stico e tratamento psicol6gico adequado;

• promover a correcao de disturbios psiquicos, estudando caracteristicas individuais e aplicando
tecnicas apropriadas;

• desenvolver individual ou em equipe multiprofissional de saude mental, processo de
acompanhamento clinico/psicoterapico em individuos ou grupos;

• estudar, implantar, coordenar, organizar e executar projetos e programas especiais de saude
mental, de acordo com diretrizes da politica nacional de saude publica;

• executar outras tarefas correlatas.

DESCRI<;AO: Preparacao fisica e tecnica de pessoas e equipes para a pratica de modalidades
desportivas, ginastica, outros exercicios fisicos e jogos em geral, ensinando os principios e regras
tecnicas, para possibilitar 0 desenvolvimento harmonico do corpo e a manutencao das boas
condicoes fisicas e mentais.
ATIVIDADES:
• estudar as necessidades e a capacidade fisica de alunos do ensino fundamental e de pessoas,

para determinar um programa esportivo adequado;
• elaborar 0 cronograma e/ou programa de atividades esportivas e de lazer, pertinentes as areas de

esportes e assistencia social da Prefeitura Municipal;
• instruir os alunos da escolas municipais e as pessoas em geral, sobre os exercicios e jogos

programados, para assegurar 0 maximo aproveitamento e beneflcios advindos desses exercicios.
• efetuar testes de avaliacao fisica, cronometrando os problemas surgidos, as solucoes

encontradas e outros dados importantes, para permitir 0 controle dessas atividades e avaliacao
de seus resultados;

• coordenar programas, torneios e jogos;
• prestar assistencia a area social e da saude do Municipio, no trabalho com grupos de pessoas, no

que diz respeito a sua especializacao;
• elaborar calendario das atividades esportivas do Municipio, tais como: Colonia de Ferias, Ruas

de Lazer, torneios, etc;
• participar dos programas de selecao de tecnicos para atuarem nas diversas modalidades

esportivas mantidas pelo Municipio;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO:' Recepcionista
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensino fundamental completo e possuir conhecimentos em
informatica.
DESCRI<;AO: Executar trabalhos de Iigacao, transmissao e recebimento de mensagens por
telefone.
ATIVIDADES:
• Recepcionar as pessoas procurando identifica-las, averiguando suas pretensoes, para prestar

Ihes informacoes necessarias;
• Marcar reunioes, receber recados ou encaminha-los a pessoas ou Departamentos procurados;
• Atender chamadas telefonicas, manipulando telefones internos ou externos, para prestar

informacoes e anotar recados;
• Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais, para

possibilitar 0 controle dos atendimentos diaries;
• operar mesa telefonica de transmissao e recepcao, efetuando ligacoes internas e externas;

CARGO: Psicopedagogo
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso de 3° grau com especializacao em Psicopedagogia, com
registro no orgao de classe competente, contando com a experiencia docente minima de 2 (dois)
anos, adquirida em qualquer nivel ou sistema de ensino, publico ou privado.
DESCRI<;AO: Services de supervisao e orientacao psicopedag6gica nas escolas municipais.
ATIVIDADES:
• intervencao psicopedag6gica visando a solucao dos problemas de aprendizagem, tendo por

enfoque 0 individuo ou a instituicao de ensino publico ou privado;
• realizacao de diagn6stico e intervencao psicopedag6gica, mediante a utilizacao de instrumentos

e tecnicas pr6prios de Psicopedagogia;
• utilizacao de metodos, tecnicas e instrumentos psicopedag6gicos que tenham por finalidade a

pesquisa, a prevencao, a avaliacao e a intervencao relacionadas com a aprendizagem;
• consultoria e assessoria psicopedag6gicas objetivando a identificacao, a compreensao e a analise

dos problemas no processo de aprendizagem;
• apoio psicopedag6gico aos trabalhos realizados nos espacos institucionais;
• projecao, direcao ou realizacao de pesquisas psicopedag6gicas;
• exercer atividades correlatas.

• Na funcao organizacionai:
• desenvolver e executar procedimentos de analise do trabalho, estabelecendo requisitos

psico16gicos e condicoes ambientais necessarias ao desempenho do individuo;
• aplicar instrumentos de medida psico16gicas para subsidiar acoes relativas A recrutamento,

selecao, treinamento, saudc ocupacional, seguranca do trabalho, ergonomia, acompanhamento
psicopedag6gico e processo psicoterapico;

• definir e executar procedimentos de levantamento de dados, intervencao e acompanhamento em
problematica psicossociais de individuos ou grupos, em situacao de trabalho, escolha, familia e
grupo de referencia;

• realizar estudos e diagn6sticos psicol6gicos de servidores com problemas de ajustamento e
promover a sua reintegracao;

• executar outras tarefas correlatas.

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fone: (35) 3523-9101 - Fax (35) 3523-9408
TravessaAry Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BAR(



28

CARGO: Supervisor Pedagogico
QUALIFICA<;AO: Curso Superior de Pedagogia, com Especializacao em Supervisao Pedag6gica,
contando com experiencia docente minima de 2 (dois) anos, adquirida em qualquer nivel ou sistema
de ensino, publico ouprivado. .
DESCRI<;AO: Atuacao como profissional, orientando trabalhos dentro de sua area de atuacao,
desenvolvendo atividades tecnicas quanta ao planejamento, programacao e estudos na area de sua
competencia,

CARGO: Secretaria Escolar
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Ensinomedio completo e conhecimentos de informatica.
DESCRI<;AO: Atividades de atendimento ao publico, concementes aos services de secretaria
escolar.
ATIVIDADES:
• Atender ao publico, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-Ihes as informacoes

solicitadas;
• conhecer, cumprir e arquivar as nonnas legais atinentes ao pessoal e ao ensino;
• planejar, coordenar e supervisionar 0 service de secretaria da escola, inclusive a elaboracao de

relat6rios, boletins, horario de aulas, transposicao de graus e medias e contrale de frequencia
dos alunos;

• fazer anotacoes e atualizar 0 registro funcional do pessoal administrativo e do magisterio lotado
na Escola Municipal;

• preencher cademetas;
• confeccionar e verificar folha de ponto;
• digitar documentos;
• elaborar oficios, memorandos, correspondencias;
• verificar diaries de classe;
• realizar matriculas;
~ confeccionar planilhas de turmas;
• expedir transferencias escolares;
• realizar escrituracao dos hist6ricos escolares;
• manter atualizados arquivos, ficharios e livros de registro;
• auxiliar a direcao na organizacao do calendario escolar;
• redigir a correspondencia da escola e controlar a sua expedicao e recebimento;
• controlar 0 material permanente de consumo e os equipamentos da Secretaria;
• executar outras atividades correlatas.

• executar as ligacoes interurbanas, determinadaspor autoridades competentes;
• executar a central de regulacac;
• manter atualizada a relacao de numeros de telefones dos diversos setores da Prefeitura;
• zelar pelo equipamento telefonico;
• identificar defeitos nos aparelhos ou mesas e providenciar os reparas necessaries.
• prestar informacoes ao publico em geral;
• apresentar nocoes de atendimento ao publico;
• executar outras atividades correlatas,
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CARGO: Tecnico em Contabilidade
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso tecnico de contabilidade e registro no CRC.
DESCRI<;AO: Execucao de atividades contabeis divers as como lancamento de dados, conferencia
e arquivo de documentos, levantamento de posicoes patrimoniais, financeiras; registro de empenho;
conhecimento quanto as despesas, livros contabeis, fazenda publica, bens publicos, receitas
orcamentarias, atos e fatos contabeis, balance orcamentario, financeiro e patrimonial, Licitacoes, lei

. 4.320/64, contabilidade publica, e, ainda:
ATIVIDADES:
• classificar e contabilizar receitas e despesas;
• executar a escrituracao analitica de atos contabeis;
• conferir faturas, recibos, contas e outros documentos;
• elaborar mapas demonstrativos e comparativos das receitas mensais;
• elaborar balancetes exigidos por lei e prom over sua publicacao nos prazos fixados;
• efetuar a conciliacao bancaria por secretaria;
• levantar servicos auxiliares na elaboracao do balanco geral;
• manter atualizada a escrituracao contabil, efetuando lancamentos, calculando totais e apurando

os saldos;
• executar atividades financeiras no que se refere a pagamentos, recolhimentos, calculos de

impostos, dep6sitos, retiradas, balancetes diarios, necessaries aos controles financeiros e
contabeis;

• emitir empenho de despesa;
• fazer controle orcamentario;

ATIVIDADES:
• realizar treinamentos em recursos humanos;
• orientar e coordenar acoes pedagogicas;
• avaliar 0 ensino e a aprendizagem;
• conhecer 0 Estatuto da Crianca e do Adolescente;
• desenvolver e executar programas, promover e realizar palestras educativas, multiplicando para

os educadores;
• atender a convocacao para reunioes e eventos;
• coordenar a elaboracao do plano curricular, plano de desenvolvimento da escola e do projeto

politico pedag6gico, acompanhando sua execucao e integracao do corpo docente em relacao a
objetivos, conteudos programaticos, estrategias e sistematica de avaliacao e recuperacao;

• colaborar na coordenacao do plariejamento, execucao e avaliacao do Projeto de atualizacao dos
Recursos Humanos, visando 0 aperfeicoamento dos mesmos;

• cuidar do funcionamento das atividades pedag6gicas da escola;
• organizar e acompanhar a execucao do calendario escolar e do curriculo;
• recomendar livros didaticos, paradidaticos e material audiovisual;
• coordenar 0 trabalho juntamente com a coordenacao pedag6gica na escolha do livro didatico;
• assessorar a direcao e orientacao educacional;
• atuar como multiplicador das orientacoes pedag6gicas da SEEDU;
• elaborar, implementar e avaliar projetos e pesquisas pedag6gicas;
• outros encargos que the forem atribuidos pela direcao.
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CARGO: Tecnico em Estradas e Topografia
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso Tecnico em Estradas com registro no orgao de classe.
DESCRI<;AO: Compreende services de levantamentos topograficos e analise das condicoes e
solucoes de boa conservacao das estradas.
ATIVIDADES:
• realizar levantamentos topograficos, altimetricos e planimetricos, posicionando e manejando

teodolitos, niveis, trenas, bussolas, telemetros GPS e outros aparelhos de medicao, para
determinar altitudes, distancias, angulos, coordenadas de nivel e outras caracteristicas da
superficie terrestre;

• analisar .mapas, plantas, titulos de propriedade, registros e especificacoes, estudando-os e
calculando as medicoesa serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da area em
questao;

• fazer os calculos topograficos necessarios;

CARGO: Tecnico em Enfermagem
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Curso tecnico de Enfermagem e registro no conselho de
classe competente .
DESCRI<;AO: Execucao de atividades tecnicas na area de enfermagem, orientando e assistindo os
pacientes, com emprego de nocoes de anatomia, fisiologia e microbiologia, visando uma eficiente
assistencia it saude publica.
ATIVIDADES:
• administrar medicamentos: via oral, via parenteral (ID, SC, 1M,IV), outras vias;
• fazer curativos;
• realizar limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfeccao e esterilizacao: conceitos, importancia,

indicacoes;
• realizar atendimento it mulher: metodos anticoncepcionais, gravidez (alteracoes fisiol6gicas,

assistencia do auxiliar de enfermagem no pre-natal, complicacoes da gravidez); assistencia do
auxiliar de enfermagem no parto, no puerperio (normal e patol6gico) e na amamentacao;

• dar atencao it crianca: cuidados com 0 recem-nascido e prematuro, patologias do recem-nascido,
nocoes de crescimento e desenvolvimento, assistencia de enfermagem nas IVAS e nas IRAS,
terapia de reintegracao oral, assistencia it crianca desidratada e it crianca desnutrida, parasitoses,
doencas transmissiveis comuns na infancia,

• dar atencao ao adulto: patologias cronicas, hipertensao arterial sistemica, diabetes, nocoes sobre
oncologia, assistencia it saude do trabalhador (principalmente doencas profissionais).

• apresentar nocoes de primeiros socorros, dados vitais, oxigenoterapia, sondagem gastrica,
vesical, lavagem intestinal, gastrica, aplicacoes quentes e frias, massagens, observacoes de
sinais e sintomas;

• oferecer assistencia de enfermagem ao paciente cirurgico no pre e p6s-operat6rio, terminologia
cinirgica;

• realizar outras atividades correlatas.

• prestar assistencia it tesouraria;
• atualizar registros fiscais de contribuintes;
• realizar calculos em processos de apuracao de debitos de contribuintes;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Tecnico em VigiHincia Sanitaria
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Curso Tecnico em vigilancia sanitaria.
DESCRI<;AO: Inspecao de ambientes e estabelecimentos de alimentacao publica, verificando 0

cumprimento das normas de higiene sanitaria contidas na legislacao em vigor
ATIVIDADES:
• inspecionar os estabelecimentos que lidam com generos alimenticios e similares, verificando as

condicoes sanitarias interiores, a qualidade, 0 estado de conservacao, a limpeza dos
equipamentos utilizados e as condicoes de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo,
segundo as normas de saude publica;

• auxiliar 0 farmaceutico naquilo em que este determinar;
• elabora~ e manter atualizado 0 controle de estoque farmaceutico;
• preparar, desinfetar e esterilizar material e instrumentos de trabalho;
• fazer atendimento 0 atendimento da farmacia e do dispensamento de medicamentos;
• zelar pel a conservacao do material utilizado na execucao de suas tarefas;
• executar outras atividades correlatas;

CARGO: Tecnico em Farmacia
QUALIFICAC;AO NECESSARIA: Curso Tecnico em Farmacia.
DESCRI<;AO: Executar tarefas de preenchimento de formularios e pedidos, recepcionar pacientes
e clientes, controlar quanti dade de medicamentos.
ATIVIDADES:

(

• fornecer dados e subsidios para a emissao de certidao de localizacao, bern como efetuar a
confrontacao de imoveis, conferindo as medidas no local e consultando 0 cadastro da Prefeitura;

• emitir certidoes de Iocalizacao e confrontacoes de imoveis, conferindo as medidas no local e
consultando 0 cadastro da Prefeitura;

• registrar os dados obtidos em formularies especificos, anotando os valores lidos e calculos
numericos efetuados, para posterior analise;

• calcular valores para cobranca de obras de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a
obra in loco e dividindo seu valor pelo numero de beneficiaries, bem como informar estes
valores a unidade finance ira da Prefeitura para a elaboracao das guias de pagamento;

• analisar as diferencas entre pontos, altitudes e distancias, aplicando formulas, consultando
tabelas e

• efetuando calculos base ados nos elementos colhidos, para complementar as informacoes
registradas;

• elaborar esbocos, plantas, mapas e relatorios tecnicos;
• fornecer dados topograficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os

contribuintes, a fim de orientar a construcao de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros;
• orientar e supervisionar seus auxiliares, determinando 0 balizamento, a colocacao de estacas e

indicando as referencias de nivel, marcas de locacao e demais elementos, para a correta
execucao dos trabalhos;

• zelar pela manutencao e guard a dos instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os
adequadamente, bern como retificando-os, quando necessario, para conserva-los nos padroes
requeridos;

• executar outras atribuicoes afins.

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fone: (35) 3523-9101...Fax (35) 3523..9408
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br

JOSECAMARA MUNICIPAL DE sA



32

CARGO: Tesoureiro
QUALIFICA<;AO NECESSARIA: Curso Tecnico em Contabilidade e Curso de Informatica.
DESCRI<;AO: Compreende as atividades relativas ao controle financeiro da Administracao, tais
como receber e guardar valores; efetuar pagamentos e atividades correlatas.
ATIVIDADES:
• controlar os saldos bancarios, as aplicacoes financeiros e resgates, as obrigacoes financeiras

decorrentes de contrato e de registros das contas de debitos e creditos, com emissao de boletins
de periodicidade conforme legislacao em vigor;

• administrar juntamente com a Contabilidade, as disponibilidades financeiras, controlando os
valores;

• enviar a Contabilidade de boletins sobre 0 comportamento das receitas e despesas;

• fiscalizar dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimento s, inspecionando as
condicoes de higiene das instalacoes, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os
alimentos;

• orientar a direcao dos estabelecimentos no que diz respeito as condicces de asseio e saude,
indispensavel ao born funcionamento, bern como no cumprimento das norm as fiscais na area de
limpeza e saude publica;

• colher amostras de generos alimenticios para analise em laboratorio, quando for 0 caso;
• providenciar a interdicao da venda de alimentos improprios ao consumidor;
• providenciar a interdicao de locais com presenca de animais, tais como pocilgas e galinheiros,

que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do C6digo de Posturas do
Municipio;

• inspecionar hoteis, restaurantes, laboratories de analises clinicas, farmacias, consultorios
medicos e odontologicos, dentre outros, observando a higiene das instalacoes, bem como as
datas de vencimento de detetizacao e desratizacao;

• executar a fiscalizacao e controle dos locais que oferecam services de saude, estetica e lazer
para apurar as medidas profilaticas necessarias;

• inspecionar construcoes e predios recem-construidos, verificando a obediencia aos requisitos
sanitarios regulamentares;

• comunicar as infracoes verificadas, prop or a instauracao de processos e proceder as devidas
autuacoes de interdicao inerentes a funcao;

• atender aos pedidos de vistoria solicitados pela populacao, verificando as condicoes e a
existencia de criacces clandestinas de animais, lotes sujos, esgotos sem tratamento ou
canalizacao adequados, dentre outros, para aplicacao das normas e penalidades previstas em
legislacao propria, quando for 0 caso;

• visitar domicilios e estabelecimentos coletivos orientando a melhoria das condicoes de
saneamento dos mesmos;

• orientar a execucao de instalacoes sanitarias domiciliares, assim como: abastecimento de agua,
disposicao dos dejetos e aguas servidas, disposicao de lixo;

• participar dos trabalhos de vigilancia sanitaria da agua para consumo humano;
• fazer levantamento das condicoes de saneamento do Municipio, incluindo a elaboracao de

croquis de areas urbanas e rurais, cadastramento e meracao de predios para ordenamento das
atividades de saneamento;

• executar atividades correlatas.
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CARGO: Vigia
QUALIFICA<;AO NECESsARIA: Alfabetizado.
DESCRI<;AO: Execucao de services de vigilancia e zeladoria em predios e logradouros publicos.
ATIVIDADES:
• fiscalizar a entrada e saida as pessoas nos edificios municipais, procurando identifica-las, para

vedar a entrada as pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado;
• executar os servicos de vigilancia em predios e logradouros publicos municipais, protegendo-os

contra a acao de estranhos;
• providenciar a varricao de superficies diversas;
• executar os services de vigilancia em quaisquer locais de interesse da Administracao Publica,

pr6prios ou nao;
• controlar entrada e saida de servidores, identificando-os quando necessario, nao permitindo a

infracao de normas;
• controlar entrada e saida de veiculos, identificando os motoristas;
~ controlar entrada e saida de materiais, checando as notas fiscais ou documentos de autorizacao;
• efetuar ronda;
• fiscalizar 0 trans ito interno de veiculos;
• fazer cumprir as normas e a disciplina nas dependencias da Administracao, com relacao a

seguranca;
• fazer 0 registro de qualquer ocorrencia que indique infracao das norm as dentro da

Administracao;
• observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
• executar outras tarefas correlatas.

• responsabilizar-se pelos pagamentos e recebimentos, custodias de bens, valores e operacoes de
cambio, controlando datas de vencimento, garantia e afins;

• providenciar 0 aceite de titulos, recolhimentos de impostos, taxas de encargos sociais;
• emitir cheques, ordens de pagamentos, borderos e controlar pagamento s, conforme Iegislacao

em vigor e instrucoes normativas do Tribunal de Contas;
• executar outras tarefas de sua area de competencia conforme legislacao em vigor;
• receber titulos, demais papeis e valores em caucao, mantendo-os sob guarda.
• efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas;
• efetuar autenticacao mecanica;
• elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importancias recebidas e pagas;
• movimentar fundos, conferir e rubricar documentos;
• informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos a competencia da Tesouraria;
• assinar e endossar cheques e assinar documentos.

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fane: (35) 3523a9101 .. Fax (35) 3523..9408
TravessaAry Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br



1

CARGO: Chefe de Gabinete do Prefeito

CARGO: Assessor Juridico
QUALIFICACAO: Curso de Direito com registro na OABIMG e conhecimentos em informatica
DESCRICAO: Services de direcao da Procuradoria Juridica do Municipio, participando do
planejamento, organizacao e definicao de politicas e diretrizes da Procuradoria Geral.
RECRUTAMENTO: Ample
ATRIBill<X1ES:
• coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades subordinadas;
• determinar providencias e estabelecer contatos relacionados com as atividades da Procuradoria

Juridica;
• planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento

e aplicacao das atividades juridicas;
~.J prestar assessoramento juridico as demais areas da Administracao direta, bern como elaborar

pareceres sobre consultas formuladas;
• promover a defesa do Municipio em Juizo, nas acoes em que 0 mesmo for parte;
• propor acoes judiciais do interesse do Municipio;
• . representar 0Municipio em juizo ou fora dele, ou fazer -se representar para tal tim;
• manter coletanea atualizada da legislacao, doutrina e jurisprudencias sobre assuntos de interesse

do Municipio, como subsidio as atividades da Administracao Publica e informacao it populacao;
• coordenar e implementar as atividades de destinaeao de honorarios decorrentes de sua atuacao

em juizo, observado 0 criterio de partieipaeao coletiva dos procuradores municipais e a
legislacao federal especifica;

• coordenar e executar as atividades administrativas da Procuradoria;
• zelar pelo acervo de leis e decretos Municipals, arquivando-os, sistematicamente, inclusive por

meio eletronico na conformidade do que dispuser a lei;
• prestar assistencia juridica ao Prefeito Municipal;
• elaborar relat6rios sobre materia de natureza juridica;
• responsabilizar-se por todas as atividades da Procuradoria Juridica do Municipio;
• executar outras atividades correlatas.

ANEXOX
DESCRI~AO DOS CARGOS COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO DE CARGOS E VENClMENTOS
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CARGO: Cbefe de Setor
QUALIFICACAO:_NiveI2° grau ou experiencia na area de atuaeao.
DESCRICAO: Services de Planejamento, supervisao, orientacao e execucao de atividades de
competencia do respectivo setor.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATIVIDADES:
• assistir ao respectivo Diretor de Departamento nos assuntos de sua competencia;
• supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo pelos

encargos a ele atribuidos;
• distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua execucao;
• prestar ao Diretor do Departamento informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua

competencia, em fase final de decisao.
• Proferir despachos decisorios em assumes de sua competencia, e interlocutorios naqueles cuja

decisao esta fora de sua alcada;
• fazer reunioes periodicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de interesse do

setor;
• propor medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respectivo setor;
• preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade organizacional;
• requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das atividades do

setor;
• fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicitados pelos

QUALIFICACAO: Ensino Medio Completo (2° grau) e conhecimentos de informatica.
DESCruCAO: Services de assessoramento direto ao Prefeito, e organizacao e execucao dos
services do gabinete.
RE·CRUTAMENTO: Ample
ATRmmCOES:
• planejar, organizar e supervisionar trabalhos de gabinete do Prefeito, tendo em vista a realizacao

de atividades executivas;
• realizar trabalho de atendimento, comunicacao e redaeao no Gabinete;
• assessorar 0 Prefeito Municipal nos aspectos politicos, administrativos e outros solicitados pelo

mesmo;
• manter em dia a correspondencia do gabinete, informando ao Prefeiro sobre a mesma;
• manter atualizado 0 cadastro com 0 nome e endereco de autoridades, orgaos publicos e

empresas com as quais 0Municipio se relacione;
• controlar a agenda do Prefeito, mantendo-o sempre informado sobre os compromissos;
• representar 0 Prefeito, quando designado, em solenidades e perante autoridades e orgaos

publicos;
• manter organizados e atualizados os arquivos do gabinete;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Diretor Clinico
QUALlFICACAO: Curso Superior de Medicina com inscricao no CRM
DESCRICAO: Services de direcao, supervisao e coordenacao do corpo clinico das unidades de
saude do Municipio.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUU;OES:
• dirigir e coordenar 0 corpo clinico da instituicao;
• supervisionar as execueao das atividades de assistencia medica da instituicao;
• zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clinico da Instituicao;
• cobrir as faltas dos medicos plantonistas, quando necessario;
e' fazer as escalas de plantae;
• zelar pelo cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor;
• assegurar condicoes dignas de trabalho e os meios indispensaveis a pratica medica, visando 0

melhor desempenho do Corpo Clinico e demais profissionais de saude, em beneficio da
populacao usuaria da instituicso;

• assegurar 0 pleno e autonomo funcionamento das comissoes de etica medica;
• programar, organizar, coordenar e controlar 0 trabalho de unidades ou grupos de pessoas

subordinadas;
• propor programas de trabalho ou novas rotinas;
• baixar ordens de service e instrucoes necessaries a execucao dos trabalhos;
• promover 0 aperfeicoamento dos services que estao sob sua supervisao;
• preparar informacoes e pareceres paraexpedientes e processos em sua area de atuacao;
• apresentar relatorios das atividades realizadas em sua area de atuacao;
• requisitar e controlar 0material necessario ao trabalho no seu setor;
• executar outras atividades correlatas.

municipes;
.. assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidade, encaminhando-os,

quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato;
• preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo setor, encaminhando-o ao

superior imediato;
• desenvolver mecanismo de integracao do setor com as demais unidad.es organizacionais da

Prefeitura;
• propor ao superior imediato a instauraeao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre

irregularidades verificadas no seu setor;
• praticar os demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
e efetuar atendimento ao publico;
• despachar documentacao submetida a exame do setor;
.. executar outras tarefas correlatas com vistas a suprir os diversos setores da Prefeitura;
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CARGOS: Diretor de Departamento Municipal
QUALIFICA<:Ao: 2° grau.
DESCRIC;Ao: Services de direcao, orientacao e supervisee das atividades relacionadas com as
atribuicoes do Departamento.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• coordenar a elaboracao da programacao mensal e anual do respectivo Departamento;
• coordenar a implantacao dos trabalhos programados e a utilizacao dos recursos disponiveis;
• controlar os padroes de desempenho e qualidade dos services;
• pro ceder e coordenar a avaliacao peri6dica de desempenho dos servidores em exercicio nas

unidades sob sua supervisao;
• participar do planejamento e das atividades das areas do Departamento;
• supervisionar a elaboracao da proposta orcamentaria e do orcamento-programa do respectivo

Departamento, dando-Ihe 0 encaminhamento previsto;
• determinar providencias e estabelecer os contatos necessaries ao desenvolvimento das

atividades do Departamento sob sua direcao;
• sugerir e solicitar ao Prefeito as providencias que julgar necessaries para propiciar ou manter 0

bom andamento dos services sobre sua direcao;
• proferir despachos .interlocutorios em processos cuja decisao esteja fora do ambito de suas

atribuicoes, ou decisorios em assuntos atinentes a competencia do orgao que dirige;

• planejar a coordenacao e avaliacao das atividades do Sistema Unico de Sande do Departamento
de Sande;

• determinar a entrada dos usuaries no sistema: service de urgencia e atendimento programado;
• controlar os atendimentos realizados nos PSF's e UBS' s;
• controlar e avaliar a cobertura vacinal;
• controlar exames laboratoriais (quantidade, propriedade e variedade)
• controlar 0 estoque da farmacia publica;
• controlar 0 atendimento odonto16gico;
• controlar 0 setor de marcacao de consultas e exames, que sao situados dentro da propria

Secretaria;
• controlar indices epidemiologicos,
• verificar a condicao de atendimento das unidades;
• verificar 0 indice de satisfacao do usuario;
• auxiliar 0 secretario no controle interno da Secretaria;
• atuar e elaborar as PPP de media e alta complexidade;
• realizar a pactuacao da atencao basica anual, usando os dados como urn parametro para a

melhoria dos services e atendimentos prestados;
• executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Diretor de Escola Municipal
QUALIFICACAO: Curso de Pedagogia ou especializacao em Administracao Escolar, contando
com experiencia docente minima de 2 (dois) anos, adquirida em qualquer nivel ou sistema de
ensino, publico ou privado.
DESCRICAO: Atividades de direcao de escola municipal
RECRUTAMENTO: limitado
ATRIBUICOES:
.. administrar 0 patrimonio da Escola, que compreende as instalacoes fisicas, os equipamentos e

materiais;
• manter atualizado 0 inventario dos materiais e bens existentes na escola;
• zelar pela adequada utilizacao e preservacao dos bens m6veis da escola;
•. racionalizar 0 usa dos bens e materiais de consumo da escola;
.. tomar providencias necessarias it manutencao, conservacao e reforma do predio, dos

equipamentos e mobiliario da escola.
• definir, junto com 0 Colegiado, os horarios de funcionamento da escola;
• coordenar a administracao financeira e a contabilidade da escola.
• Ievantar as necessidades de recursos ara atender a previsao de despesas rotineiras e eventuais da

escola;
• providenciar 0 recebimento de verbas oficiais e orientar a captacao de recursos em outras fontes.
• submeter ao Colegiado da escola a apresentacao de contas dos recursos aplicados, apresentando

a ao Chefe do Departamento de Educacso, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
• coordenar a administracao do pessoallotado na escola;
• definir com 0 Colegiado e sugerir ao Diretor do Departamento respectivo 0 quadro de pessoal

da escola, observados os dispositivos legais pertinentes;
• promover a avaliacao de desempenho dos profissionais da escola.
• coordenar as·.atividades administrativas e pedagogicas da Escola;

.. propor ao Prefeito a instauracao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre
irregularidades ocorridas no Departamento Municipal;

.. impor penas disciplinares aos servidores de seu departamento, na forma da legislacao vigente e
registrar em sua ficha desempenhos relevantes;

.. aprovar a escala de ferias dos servidores do Departamento
• participar de equipes multidisciplinares na sua area de competencia;
• analisar requerimentos solicitando certidoes;
.. efetuar atendimento ao publico.
• assinar documentacao referente aos assuntos de sua competencia.promover rennioes periodicas

de coordenacao entre seus subordinados, a fim de tracar diretrizes, dirimir duvidas, ouvir
sugestoes e discutir assuntos de interesse do Municipio;

• executar outras atividades correlatas.

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04
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• planejar e atuaIizar a aplicacao de recursos financeiros recebidos, prestando conta de sua
utilizaeao;

• orientar e acompanhar 0 funcionamento da secretaria da escola;
• submeter ao Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 0

orcamento anual da Escola;
• levantar as necessidades de capacitacao do pessoal da escola;
• representar a Escola Municipal;
• apresentar, mediante solicitacao do orgao competente, relatorio de atividades;
• apresentar ao orgao competente, no inicio do ano letivo, planejamento de atividades da Escola;
• promover a integracao escola-comunidade, atraves de atividades socio-culturais;
• responder pela seguranca da Escola que dirige;
• cumprir e fazer cumprir demais dispositivos constantes do Regimento Intemo do

Estabelecimento;
• executar outras atividades correlatas.

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
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Anexo V - Tabela de Vencimentos dos CargosEfetivos

Anexo IV - Distribuicao dos Cargos de Provimento Efetivo por Nivel de
Vencimento

Anexo III - Quadro das Funcoes Gratificadas

Anexo I - Cargosde ProvimentoEfetivo(

Os anexos I, ill, IV e V da Lei Complementar n," 021/2007 (plano de C3IJ9s e
Vencimentos) foram alterados pela Lei Complementar n.Q 024/2007. .'



Agente Administrative 20 X Ensino Medio Complete
Agente de Services Funerarios 2 V Alfabetizado
Agente Epidemiol6gico 6 ill Ensino Fundamental Completo
Ajudante de Services Gerais 39 n Alfabetizado
Almoxarife 3 X Ensino Medic Completo
Analista de Sistemas de Informacao 1 xvm Ensino Superior em Sistemas de Informacao e registro no orgao

competente
Analista Tecnico [uridico 1 xxm Ensino Superior em Direito, com registro na OAB
Assistente Social 2 XIX Ensino Superior em Service Social e registro no orgao

competente
Auxiliar de Biblioteca 5 IV Ensino Medic Complete
Bibliotecario 1 xvm Ensino Superior em Biblioteconomia e registro no orgao

competente
Bombeiro Hidraulico 1 vm Alfabetizado
Carpinteiro/ Marceneiro 1 vm Alfabetizado
Dentista 6 XXI Ensino Superior em Odontologia e registro no orgao competente

Desenhista Cadista 1 xn Ensino Medic, Curso de Desenhista Cadista e Proietista.
Eletricista 1 xm Curso Tecnico em Eletrotecnica
Enfermeiro 2 xxn Ensino Superior em Enfermagem e registro no orgao competente

Engenheiro Civil 2 xxm Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no orgao
competente

Farmaceutico/ Bioquimico 1 XIX Curso Superior em Farmacia com especializacao em Bioquimica
e registro no conselho profissional competente.

Fiscal de Obras e Posturas Munidpais 1 XV Curso Tecnico de Edificacoes
Fiscal de Tributos 1 XV Curso Tecnico de Contabilidade
Fisioterapeuta 2 :xx Ensino Superior em Fisioterapia e registro no orgao competente

Fonoaudi6logo 1 XX Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no orgao
competente

Gari 15 I Alfabetizado
Medico Clinico Geral 3 XXHT Ensino Superior em Medicine e registro no orgao competente

Medico Ginecologista 1 xxv Ensino Superior em Medicina, com especializacao em
Cinecologia e registro no orgao competente.

Medico Pediatra 1 xxv Ensino Superior em Medicina, com especializacao em Pediatria e
registro no org-ao competente.

Medico Plantonista 7 Fixado pol plantae Ensino Superior em Medicina e registro no orgao competente

Mensageiro 1 ill Ensino Fundamental Complete
Motorista 23 XI Alfabetizado
Nutricionista 1 VI Ensino Superior em Nutricao e registro no orgao competente.

Operador de Maquinas 3 XII Alfabetizado
Operario 28 V Alfabetizado .k
Pedreiro 4 XVI Alfabetizado ~
Procurador Juridico 1 XXV Ensino Superior em Direito e registro no orgao com~te.
Professor de Ensino Basico I - PEB I 70 XIV Ensino Medio na Modalidade Normal /1~uperior e

registro no orgao competente. ",',

ESCOLARIDADEI N° VAGAS I VEN~~TOCARGOS
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Professor de Educacao Fisica 4 XIV Ensino Superior em Educacao Fisica e registro no orgao
competente.

Psicologo 2 XX Ensino Superior em Psicologia e zegistro no orgao competente

Psicopedagogo 1 XX Curso de 3° grau com especializacao em Psicopedagogia, com
registro no 6rgao de classe competente.

Recepdonista 5 V Ensino Fundamental Completo
,

Secretaria Escolar 5 V Ensino Medic Complete
Supervisor Pedagogico 4 xxm CUI'SOSuperior em Pedagogia, com especializaeao em

Supervisao Pedagogica e registro no orgao competente.
Tecnico de Estradas e Topografia 1 XV Curso Tecnico em Estradas com registro no orgao de classe.
Tecnico em Contabilidade 1 XVII Curso de Tecnico em Contabilidade, com registro no orgao de

classe.
Tecnico em Enfermagem 16 X Curso Tecnico em Enfermagem, com registro no orgao de classe

Tecnico em Farmacia 1 VII Curso Tecnico em Farmacia, com registro no orgao de classe.

Tecnico em Vigilancia Sanitaria 1 VII Curso Tecnico em Vigilancia Sanitaria
Tesoureiro 1 XVII Curso Tecnico em Contabilidade, com registro no orgao de

dasse.
Vigia 6 III Alfabetizado /- ...---'"'
TOTAL 306 //~ .>.»:

ESCOLARIDADEI N·VAGAS I VEN~~O ICARGOS
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ANEXOI
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Coordenador de Faturamento da Sande 1 380,00
Coordenador de Programas Assistendais 1 380,00
Coordenador do Siat 1 380,00
Coordenador Odontologico 1 380,00
Membro de Comissao de Controle Interno 3 380,00
Membro de Comissao Processante 3 380,00
Membro de Comissao de Licitacao 3 -r 380,00
Total 13 ~ .,..---"'-''''''''''-»:

I QUANTIDADE I GRATIFICAc;AO (R$)

PLANO DE CARGOS EVENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXOIII

QUADRO DAS FUNC;OESGRATIFICADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



I Gari
II Ajudante de Services Gerais

Agente Epidemiologico
III Mensageiro

Vigia
N Auxiliar de Biblioteea

Agente de Services Funerarios

V Operario
Reeepcionista
Secretaria Escolar

VI Nutricionista

VII Tecnico em Farmacia
Tecnico em Vigilancia Sanitaria

VIII Bombeiro Hidraulico
Carpinteiro jMareeneiro
Agente Administrativo

X Almoxarife
Tecnico em Enfermagem

XI Motorista

XII Desenhista Cadista
Operador de Maquinas

XIII Eletricista

XN Professor de Ensino Basico 1- PEB I
Professor de Educacao Fisica
Fiscal de Obras e Posturas Municipais

XV Fiscal de Tributos
Tecnico de Estradas e Topografia

XVI Pedreiro

XVII Tecnico em Contabilidade
Tesoureiro

XVIII Analista de Sistemas de Informacao
Bibliotecario

XIX Assistente Social
Farmaceutico jBioquimieo
Fisioterapeuta

XX Fonoaudiologo
Psicologo
Psicopedagogo

XXI Dentista
XXII Enfermeiro

Engenheiro Civil
XXIII Analista Tecnico Juridieo <,

Supervisor Pedagogico
XXN Medico Clinico Geral ........ \ ..,. ..

Medico Ginecologista »>:...".-,r...

xxv Medico Pediatra ->
Procurador Juridico __. _,/

L-f/

CARGOSNIVEL
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DISTRIBUI(:AO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO POR NIvEL DE VENOMENTO

PREFEllURA MUNICIPAL DEsAo .JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais




