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    LEI Nº 757/2014 

 

       A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA 

Art. 1º- Esta Lei versa sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Civis 

do Poder Executivo Municipal, fixa seu número e vencimentos, disciplina as normas de as-

censão funcional e dá outras providências. 

Art. 2º- O Plano de Carreira dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo passa a obedecer às dire-

trizes básicas fixadas nesta Lei. 

Art. 3º- Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

I - CARGO PÚBLICO - É o conjunto indivisível de atribuições e responsabilidades, para ser 

exercido pelo servidor sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Rio Azul, institu-

ído pela Lei Municipal nº 465/2008, de 11 de dezembro de 2008; 

II - SERVIDOR PÚBLICO - Ocupante de cargo público da Prefeitura Municipal; 

III - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - A soma das atribuições, responsabili-

dades e encargos de direção superior, chefia ou assessoramento, a serem exercidas por ser-

vidor efetivo ou não, com exercício transitório, nomeado e exonerado por decisão do Chefe 

do Poder Executivo; 

IV - FUNÇÃO GRATIFICADA - É o conjunto de tarefas de direção, chefia, supervisão e as-

sessoramento de setores que o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo agrega 

através de designação por ato do Poder Executivo, percebendo ou não um complemento 

remuneratório, em valor definido pelo Executivo, conforme Anexo VIII, desta Lei; 

V – REFERÊNCIA - É a designação numérica indicativa da posição do cargo da tabela de 

vencimento de graduação horizontal ascendente, existente em cada cargo; 

VI – NÍVEL - É a letra equivalente ao grau de dificuldade, responsabilidade ou escolaridade 

do cargo, visando determinar a faixa de vencimentos correspondentes; 

VII – INTERSTÍCIO - Lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o 

servidor se habilite à progressão; 

VIII – PROGRESSÃO - Elevação da referência ou nível de vencimentos do servidor para a 

referência ou nível imediatamente superior, nos termos estabelecidos para o cargo a que 

pertence, pelo critério de antiguidade e merecimento, respectivamente, observadas as nor-

mas estabelecidas em Lei; 

Art. 4º-   Os cargos de provimento efetivo são os constantes dos Anexos integrantes desta Lei e defi-

nem a sua forma de provimento, a carga horária, o número de vagas e o nível de vencimento, 

seguido das tabelas de vencimentos. 

§ 1º-      Os cargos previstos no Anexo I, desta Lei constituem o Quadro de Cargos Efetivos da Prefeitu-

ra Municipal de Rio Azul. 

§ 2º-  Os cargos constantes do Anexo III são os criados por esta Lei. 

Art. 5º-  Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, encontram-se fixa-

dos no Anexo VI, que ficam fazendo parte integrante desta Lei. 

§ 1º-  Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, não são, em nenhu-

ma hipótese, considerados como parte integrante da carreira dos servidores efetivos lotados na 

Prefeitura Municipal de Rio Azul. 

§ 2º-  Os cargos de provimento em comissão serão preenchidos por no mínimo 20% (vinte por cen-

to) dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, excetuando-se deste percentual 

os Secretários Municipais. 

 CAPÍTULO II 

DA ADMISSÃO E INVESTIDURA 
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Art. 6º-  A admissão de pessoal na Prefeitura Municipal de Rio Azul será realizada nos termos da Lei 

Municipal n.º 465/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Rio Azul/PR. 

Art. 7º-  Os requisitos mínimos de escolaridade para investidura nos cargos encontram-se fixados no 

Anexo IX, desta Lei. 

Art. 8º-  Sem prejuízo do desempenho das atividades de cada cargo, fica reservado o percentual de 

10% (dez por cento) do total das vagas para as pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 9º-  O concurso público, com caráter eliminatório e classificatório, deverá ser composto das se-

guintes etapas: 

I - de caráter obrigatório: 

a) prova escrita de conhecimentos; 

b) exame médico ocupacional, que poderá abranger todos os exames pertinentes à 

aferição das condições de saúde, física e mental dos candidatos. 

II- de caráter facultativo: 

a) prova prática; 

b) prova de títulos; 

c) prova de aptidão física. 

Art. 10- O edital do concurso público definirá as regras específicas para participação e aprovação, con-

tendo obrigatoriamente: 

I- a fixação das etapas previstas no artigo anterior para o certame, bem como as respectivas 

fases distintas; 

II- o limite de candidatos classificados em cada etapa, que poderão participar das etapas pos-

teriores. 

CAPÍTULO III 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 11-  Os vencimentos básicos previstos no Anexo VII correspondem ao cumprimento, pelo servi-

dor, da carga horária semanal de trabalho conforme seu cargo. 

§ Único- A remuneração dos servidores públicos de que trata esta Lei, incluídas as vantagens pessoais 

ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefei-

to Municipal, nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, ficando vedada 

qualquer progressão que viole este dispositivo. 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 12-  A progressão por tempo de serviço consiste na passagem do servidor de uma determinada 

referência para a imediatamente superior. 

Art. 13-  A progressão por tempo de serviço far-se-á obedecendo ao critério de antiguidade, concedida 

a cada 03 (três) anos de efetivo exercício do servidor ocupante de cargo efetivo, em 3% (três 

por cento) para cada triênio. 

Art. 14- (VETADO) 

§ 1º-  A progressão será processada até o último dia do mês subsequente em que o servidor a tiver 

obtido por direito. 

§ 2º-       (VETADO) 

Art. 15 - Não poderá receber a progressão por tempo de serviço o servidor que sofrer penalidade admi-

nistrativa, no período correspondente à progressão (três anos), bem como o servidor que tiver 

faltado ao serviço injustificadamente por mais de 05 (cinco) dias durante o ano. 

§ Único-  (VETADO) 

CAPÍTULO V 

DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16-  A progressão por merecimento consistirá na passagem do servidor do nível de vencimento em 

que se encontra para nível de vencimento seguinte, sem alteração de sua referência, e será 

processada, obedecendo-se aos parâmetros estabelecidos na seção II deste capítulo. 
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 § 1º-  A progressão por merecimento poderá ocorrer a cada 3 

(três) anos, conforme previsto na seção II deste capítulo, desde que atenda aos requisitos de: 

a) Escolaridade; 

b) Tempo de serviço; 

c) Desempenho. 

I - Para receber a progressão por merecimento o servidor deverá preencher os requisitos de 

escolaridade, de acordo com o cargo, estipulados na seção II deste capítulo; 

II - O servidor que atender as exigências para a progressão deverá preencher o requerimento 

e juntar seus documentos comprobatórios, encaminhando sua solicitação junto ao De-

partamento de Pessoal; 

III - A progressão ocorrerá para o nível de vencimento imediatamente superior, sem altera-

ção de sua referência, dentro da tabela de vencimento correspondente ao seu cargo; 

IV - Para receber a progressão por merecimento o servidor deverá ser estável na data do re-

querimento, estar em efetivo exercício na Administração Direta ou Indireta e ter cum-

prido o interstício mínimo de 03 (três) anos correspondente ao nível imediatamente in-

ferior à carreira. 

§ 2º -  A progressão será analisada até o último dia do mês subsequente em que o servidor requerê-

la, atendendo aos requisitos constantes no §1º.  

§ 3º-  Os direitos e vantagens decorrentes da progressão serão percebidos a partir do primeiro dia 

útil do exercício financeiro subsequente a que foi analisada e deferida, desde que haja dispo-

nibilidade econômico-financeira. 

Art. 17-  Não poderá receber a progressão por merecimento o servidor que: 

I - Sofrer penalidade administrativa nos últimos três anos; 

II - Estiver licenciado, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias, no ano em que ocor-

rer a avaliação, excluída a licença à gestante, licença à adotante, licença especial pre-

vista no artigo 83, da Lei n.º 465/2008 e o afastamento em virtude de doença de traba-

lho. 

III - Tiver faltado ao serviço injustificadamente por mais de 05 (cinco) dias, no ano em que 

ocorrer a avaliação. 

Art. 18-  Os servidores efetivos, ocupantes de cargo de provimento em comissão, poderão requerer a 

progressão por tempo de serviço e merecimento, considerando-se os padrões de vencimento 

de seu cargo efetivo. 

SEÇÃO II 

DEMAIS REQUISITOS PARA 

PROGRESSÃO POR MERECIMENTO 

Art. 19-  Os cargos efetivos que formam o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rio Azul estão 

definidos em função do grau de instrução básica requerida. 

Art. 20-  O requisito de escolaridade estabelecido para progressão por merecimento será preenchido da 

seguinte forma: 

I - Cargos de Médico, Médico Obstetra e Médico Pediatra: 

a) Nível I- início da carreira (Graduação dentro da especialidade do cargo); 

b) Nível II- conclusão de cursos específicos na área de atuação (carga horária mínima 

de 180 horas); 

c)  Nível III - conclusão de Pós Graduação; 

d)  Nível IV - conclusão de Mestrado ou Doutorado. 

II - Demais cargos de Nível Superior: 

a) Nível I - início da carreira (Graduação); 

b) Nível II- conclusão de cursos específicos na área de atuação (carga horária mínima 

de 180 horas); 

c) Nível III- conclusão de Pós Graduação; 

d) Nível IV - conclusão de Mestrado ou Doutorado. 

III – Cargos de Nível Médio: 

a) Nível I- início da carreira (Ensino Médio); 
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b) Nível II- conclusão de cursos específicos da área 

em que atua, com a carga horária total somando, no mínimo, 150 (cento e 

cinquenta) horas; 

c) Nível III - conclusão de Graduação; 

d) Nível IV - conclusão de Pós-Graduação. 

IV – Cargos em Nível Fundamental: 

a) Nível I - início da carreira (Ensino Fundamental Completo); 

b) Nível II - conclusão de cursos específicos da área em que atua, com carga horária to-

tal somando, no mínimo, 60 (sessenta) horas; 

c) Nível III - conclusão de cursos específicos da área em que atua, com carga horária 

total somando, no mínimo, 60 (sessenta) horas; 

d) Nível IV- conclusão de Ensino Médio. 

§ 1º-  Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: o Nível B é igual ao Nível A, 

acrescido de 10% (dez por cento) e o Nível C é igual ao Nível B, acrescido de 7% (sete por 

cento) e o Nível D é igual ao Nível C, acrescido de 5% (cinco por cento). 

§ 2º-  Os cursos concluídos deverão ser obrigatoriamente reconhecidos por instituições legalmente 

autorizadas e obedecerem ao critério de afinidade com as atribuições desempenhadas pelo 

servidor. 

§ 3º-  Excetuando-se os cursos de ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, 

os demais cursos específicos para serem validamente aceitos pela Administração, para fins de 

progressão funcional, deverão obrigatoriamente ter data de início após a admissão do servidor 

e serão considerados uma única vez. 

§ 4º-  Para a progressão por merecimento, ainda que o servidor possua um título de nível superior ao 

seguinte do nível em que se encontra enquadrado, não poderá ascender para aquele nível sem 

obedecer o tempo exigido para o nível anterior. 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 21-  A avaliação anual de desempenho será realizada pela chefia do servidor sempre até a data de 

30 de junho e entregue até 31 de agosto do mesmo ano à Comissão de Avaliação de Desem-

penho que a encaminhará ao Departamento de Pessoal. 

§ Único- Entregues as avaliações de desempenho ao Departamento de Pessoal, este terá até 31 de de-

zembro do ano para computar as avaliações de desempenho junto à ficha do servidor. 

Art. 22-  (VETADO) 

CAPÍTULO VII 

DAS GRATIFICAÇÕES 

SEÇÃO I 

DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

Art. 23-  A gratificação constante na letra “a”, do artigo 65, da Lei Municipal nº 465/2008 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos de Rio Azul), será concedida aos servidores nos termos do 

Anexo VIII. 

§ 1º-  A gratificação de que trata o “caput” apenas poderá ser concedida aos servidores públicos 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, que ocupem funções de chefia ou assessoramento, 

quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, e para as atividades previstas no 

Anexo VIII, conforme conveniência e critério do Executivo. 

§ 2º-  No caso de cessão entre órgãos da Administração Pública e desde que previsto em convênio o 

Executivo poderá conceder gratificações não previstas no Anexo VIII, cujo ônus será do outro 

órgão (ressarcimento). 

SEÇÃO II 

DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO 

DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Art. 24- Aos servidores efetivos que sejam designados para ocuparem cargos de Secretário Municipal 

poderá ser concedida gratificação especial, devendo optar entre o vencimento do cargo efetivo 

acrescido da respectiva gratificação e de outras vantagens a que faz jus, ou pelo vencimento 
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fixado para o respectivo cargo em comissão para o qual foi 

designado, sem quaisquer outras vantagens. 

§ Único- A gratificação especial prevista nesta seção será concedida conforme Anexo VIII, exceto 

quando se tratar de servidor contratado para exercer cargo em comissão. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 25-  As gratificações que os servidores estiverem percebendo até a data de publicação desta Lei 

não serão, em hipótese alguma, incorporadas aos vencimentos. 

Art. 26-  Os atuais servidores públicos da Prefeitura Municipal de Rio Azul serão enquadrados na Ta-

bela de Vencimento constante no Anexo VII, levando em consideração os requisitos de tempo 

de serviço e escolaridade. 

I- Tendo em vista a irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição Federal, caso o 

enquadramento dos servidores, de acordo com os requisitos de tempo de serviço e escola-

ridade resultem em valor inferior ao que atualmente recebem, eventual diferença será pa-

ga a título de “irredutibilidade de vencimentos”, que será anualmente reajustada, de acor-

do com os índices oficiais. 

II- Para realização do enquadramento será designada uma Comissão pelo Chefe do Poder 

Executivo, em até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei. 

§ 1º-  O fator “irredutibilidade de vencimentos” previsto no inciso I, deste artigo, será objeto de 

reajuste sempre que o servidor obtiver progressão por tempo de serviço ou por merecimento 

nos mesmos percentuais, a fim de preservar seu caráter permanente; 

§ 2º-  O fator “irredutibilidade de vencimentos” previsto no inciso I, deste artigo, comporá o venci-

mento total do servidor, inclusive para fins de cálculo dos proventos de sua aposentadoria, re-

ajustado anualmente na mesma data e proporção. 

Art. 27- O enquadramento dos servidores públicos municipais que preencheram os requisitos de pro-

gressão por tempo de serviço ou merecimento estabelecidos pela Lei nº 562/2010, de 07 de 

dezembro de 2010 e que tenham juntado seus documentos comprobatórios e protocolado jun-

to ao Departamento de Pessoal, até a publicação da presente lei, se dará da seguinte forma: 

I - Previamente ao enquadramento na Tabela de Vencimentos constante no Anexo VII desta 

lei, será feito o processamento da progressão que estava sobrestada pelo art. 6.º, do De-

creto nº 17/2014, de 16 de maio de 2014, levando-se em conta os valores constantes na 

tabela do Anexo VI, da Lei 562/2010, de 07 de dezembro de 2010, atualizada pela Lei n.º 

733/2014; 

II - A progressão decorrente da Lei n.º 562/2010, de 07 de dezembro de 2010 a que fazem jus 

os servidores mencionados no caput será efetivada no mês subsequente ao da publicação 

da presente lei; 

III – (VETADO) 

§ Único-   (VETADO)  

Art. 28-  Os servidores públicos que se encontrarem em estágio probatório serão enquadrados na Tabe-

la de Vencimento constante no Anexo VII, no nível inicial da carreira a que pertencem, sendo 

aplicável o fato de irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 27. 

Art. 29-  Para os servidores que, por qualquer motivo, não cumprirem os requisitos de progressão por 

merecimento constantes do Capítulo V, Seção II, a progressão por tempo de serviço constante 

do Capítulo IV, artigos 12 a 16 desta Lei, se processará normalmente dentro do padrão em 

que se encontrem desde que cumpram os requisitos. 

Art. 30-  Os atuais servidores cujos certificados ou títulos de conclusão de curso já se encontram com-

putados em ficha funcional em razão de outros enquadramentos, não poderão computá-los 

novamente para progressão de que trata esta Lei. 

Art. 31-  São partes integrantes da presente Lei, os Anexos I à IX que a acompanham. 

Art. 32-  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orça-

mentária: 

                   Elemento da Despesa        Código 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31 90 11.00.00 
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Art. 33-   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 34-  Fica revogada a Lei n.º 628/2012, de 19 de abril de 2012 e, depois de cumprido o disposto no 

artigo 27 desta Lei, revogada a Lei Municipal n.º 562/2010, de 07 de dezembro de 2010. 
     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 

 

 
ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO VAGAS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ADMINISTRADOR DE OBRAS 03 40h 

AGENTE FISCAL 01 40h 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50 40h 

ASSISTENTE OPERACIONAL 50 40h 

ASSISTENTE SOCIAL 06 40h 

AUXILIAR DE SANEAMENTO 01 40h 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 40h 

BORRACHEIRO 01 40h 

CIRURGIÃO DENTISTA 04 20h 

CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR 01 10h 

COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR 01 40h 

CONTADOR 03 40h 

EDUCADOR SOCIAL 03 40h 

ENFERMEIRO 03 40h 

ENGENHEIRO AGRONÔMO 01 40h 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 01 20h 

ENGENHEIRO CIVIL 01 20h 

FARMACÊUTICO 02 40h 

FISIOTERAPEUTA 03 30h 

FONOAUDIÓLOGO 02 40h 

INSPETOR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 01 20h 

MECÂNICO 04 40h 

MECÂNICO ELETRICISTA 01 40h 

MÉDICO 01 20h 

MÉDICO VETERINÁRIO 03 20h 

MONITOR RECREATIVO E SOCIAL 05 30h 

MOTORISTA 40 40h 

NUTRICIONISTA 02 40h 

OPERADOR DE MÁQUINAS 25 40h 

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 05 40h 

ORIENTADOR MUSICAL 01 20h 

PEDREIRO 03 40h 

PINTOR 02 40h 

PROCURADOR 03 20h 

PSICÓLOGO 05 40h 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 01 40h 

TÉCNICO AGRÍCOLA 03 40h 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 01 40h 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 12 40h 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 02 40h 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 24h 

TÉCNICO FLORESTAL 01 40h 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 01 40h 

TELEFONISTA 01 40h 

TESOUREIRO 01 40h 

                                                             Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS REDENOMINADOS 

 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR NOVA DENOMINAÇÃO 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO 

FISCAL GERAL AGENTE FISCAL 

MÃE SOCIAL EDUCADOR SOCIAL 

MONITOR RECREATIVO MONITOR RECREATIVO E SOCIAL 

 

 

ANEXO III 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS CRIADOS 

 

CARGO VAGAS 
CARGA HORÁRIA SEMA-

NAL 

EDUCADOR FÍSICO/NASF 01 40 

ELETRICISTA 01 40 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 01 40 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 01 40 

 

ANEXO IV 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS EXTINTOS 

 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE 

ALMOXARIFE 02 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  04 

CARPINTEIRO 02 

INSTRUTOR DE LIBRAS  02 

MÉDICO OBSTETRA/GINECOLOGISTA 02 

MÉDICO PEDIATRA 02 

VIGILANTE 05 

 

ANEXO V 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA 

 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE 

AUXILIAR EM ENFERMAGEM 11 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 05 

              Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 
 
 

                                     

      

ANEXO VI 

 

     QUADRO 1 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

 

CARGO VAGAS SÍMBOLO 

ASSESSOR JURÍDICO  01 C – 1 

CHEFE DE DIVISÃO 06 C – 4 

CHEFE DE GABINETE 01 C – 2 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 05 C – 3 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 03 C – 5 

SECRETÁRIO 11 (*) 

(*) Fixados por Lei de competência do Poder Legislativo 
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QUADRO 2 

REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
 

SÍMBOLO VALOR EM R$ 

C-1 4.022,08 

C-2 3.046,26 

C-3 1.841,91 

C-4 1.360,18 

C-5 3.046,26 

 

                                                      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 
 

 

 
                                          ANEXO VII  

TABELAS DE VENCIMENTOS POR CARGO 
  

ADMINISTRADOR DE OBRAS 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

AGENTE FISCAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

ASSISTENTE OPERACIONAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  
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ASSISTENTE SOCIAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

AUXILIAR DE SANEAMENTO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

BORRACHEIRO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

CIRURGIÃO DENTISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  
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COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

  

CONTADOR 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

EDUCADOR FÍSICO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

EDUCADOR SOCIAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

ELETRICISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

ENFERMEIRO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  
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ENGENHEIRO AMBIENTAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

ENGENHEIRO CIVIL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 4.022,08   4.142,74  4.267,02   4.395,04   4.526,89   4.662,69   4.802,57   4.946,65   5.095,05   5.247,90   5.405,34   5.567,50  

B 4.424,29  4.557,02  4.693,73   4.834,54   4.979,58  5.128,96   5.282,83  5.441,32   5.604,56  5.772,69   5.945,87   6.124,25  

C 4.733,99   4.876,01   5.022,29   5.172,96   5.328,15   5.487,99  5.652,63  5.822,21  5.996,87  6.176,78  6.362,08  6.552,95  

D 4.970,69  5.119,81   5.273,40   5.431,60  5.594,55  5.762,39   5.935,26   6.113,32   6.296,72   6.485,62   6.680,19   6.880,59  

 

FARMACÊUTICO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

SIOTERAPEUTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

FONOAUDIÓLOGO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

INSPETOR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

                                                                                      MECÂNICO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    973,32   1.002,52  1.032,60   1.063,57   1.095,48   1.128,34  1.162,19   1.197,06   1.232,97   1.269,96  1.308,06  1.347,30  

B 1.070,65   1.102,77   1.135,85  1.169,93  1.205,03   1.241,18  1.278,41  1.316,77  1.356,27   1.396,96  1.438,87  1.482,03  

C 1.145,60   1.179,97   1.215,36   1.251,83  1.289,38  1.328,06  1.367,90  1.408,94  1.451,21  1.494,75  1.539,59  1.585,78  

D 1.202,88   1.238,96  1.276,13  1.314,42   1.353,85  1.394,46   1.436,30  1.479,39   1.523,77   1.569,48  1.616,57   1.665,06  
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MECÂNICO ELETRICISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

                                                                                    MÉDICO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 5.734,53   5.906,57  6.083,76  6.266,28  6.454,26   6.647,89  6.847,33   7.052,75  7.264,33  7.482,26  7.706,73  7.937,93  

B 6.307,98  6.497,22  6.692,14   6.892,90   7.099,69  7.312,68  7.532,06   7.758,02   7.990,76   8.230,49   8.477,40  8.731,72  

C 6.749,54  6.952,03  7.160,59   7.375,41  7.596,67  7.824,57   8.059,31   8.301,09  8.550,12  8.806,62   9.070,82   9.342,94  

D 7.087,02  7.299,63  7.518,62   7.744,18  7.976,50   8.215,80   8.462,27   8.716,14  8.977,62  9.246,95   9.524,36   9.810,09  

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

MONITOR RECREATIVO E SOCIAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

                                                                                MOTORISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    973,32   1.002,52  1.032,60   1.063,57   1.095,48   1.128,34  1.162,19   1.197,06   1.232,97   1.269,96  1.308,06  1.347,30  

B 1.070,65   1.102,77   1.135,85  1.169,93  1.205,03   1.241,18  1.278,41  1.316,77  1.356,27   1.396,96  1.438,87  1.482,03  

C 1.145,60   1.179,97   1.215,36   1.251,83  1.289,38  1.328,06  1.367,90  1.408,94  1.451,21  1.494,75  1.539,59  1.585,78  

D 1.202,88   1.238,96  1.276,13  1.314,42   1.353,85  1.394,46   1.436,30  1.479,39   1.523,77   1.569,48  1.616,57   1.665,06  

 

NUTRICIONISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  
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  OPERADOR DE MÁQUINAS 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    973,32   1.002,52  1.032,60   1.063,57   1.095,48   1.128,34  1.162,19   1.197,06   1.232,97   1.269,96  1.308,06  1.347,30  

B 1.070,65   1.102,77   1.135,85  1.169,93  1.205,03   1.241,18  1.278,41  1.316,77  1.356,27   1.396,96  1.438,87  1.482,03  

C 1.145,60   1.179,97   1.215,36   1.251,83  1.289,38  1.328,06  1.367,90  1.408,94  1.451,21  1.494,75  1.539,59  1.585,78  

D 1.202,88   1.238,96  1.276,13  1.314,42   1.353,85  1.394,46   1.436,30  1.479,39   1.523,77   1.569,48  1.616,57   1.665,06  

 

                                                 OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    973,32   1.002,52  1.032,60   1.063,57   1.095,48   1.128,34  1.162,19   1.197,06   1.232,97   1.269,96  1.308,06  1.347,30  

B 1.070,65   1.102,77   1.135,85  1.169,93  1.205,03   1.241,18  1.278,41  1.316,77  1.356,27   1.396,96  1.438,87  1.482,03  

C 1.145,60   1.179,97   1.215,36   1.251,83  1.289,38  1.328,06  1.367,90  1.408,94  1.451,21  1.494,75  1.539,59  1.585,78  

D 1.202,88   1.238,96  1.276,13  1.314,42   1.353,85  1.394,46   1.436,30  1.479,39   1.523,77   1.569,48  1.616,57   1.665,06  

 

ORIENTADOR MUSICAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

PEDREIRO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

PINTOR 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

PROCURADOR 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 4.022,08   4.142,74  4.267,02   4.395,04   4.526,89   4.662,69   4.802,57   4.946,65   5.095,05   5.247,90   5.405,34   5.567,50  

B 4.424,29  4.557,02  4.693,73   4.834,54   4.979,58  5.128,96   5.282,83  5.441,32   5.604,56  5.772,69   5.945,87   6.124,25  

C 4.733,99   4.876,01   5.022,29   5.172,96   5.328,15   5.487,99  5.652,63  5.822,21  5.996,87  6.176,78  6.362,08  6.552,95  

D 4.970,69  5.119,81   5.273,40   5.431,60  5.594,55  5.762,39   5.935,26   6.113,32   6.296,72   6.485,62   6.680,19   6.880,59  

 

PSICÓLOGO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  
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SECRETÁRIO EXECUTIVO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.821,00   2.905,63   2.992,80  3.082,58  3.175,06  3.270,31   3.368,42   3.469,47  3.573,56   3.680,77  3.791,19   3.904,92  

B 3.103,10  3.196,19  3.292,08  3.390,84   3.492,57   3.597,34  3.705,26   3.816,42  3.930,91  4.048,84  4.170,31   4.295,42  

C 3.320,32  3.419,93   3.522,52   3.628,20   3.737,05   3.849,16  3.964,63   4.083,57  4.206,08   4.332,26   4.462,23  4.596,10  

D 3.486,33   3.590,92  3.698,65   3.809,61  3.923,90   4.041,62   4.162,86   4.287,75  4.416,38   4.548,87  4.685,34   4.825,90  

 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  
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              TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

VEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    973,32   1.002,52  1.032,60   1.063,57   1.095,48   1.128,34  1.162,19   1.197,06   1.232,97   1.269,96  1.308,06  1.347,30  

B 1.070,65   1.102,77   1.135,85  1.169,93  1.205,03   1.241,18  1.278,41  1.316,77  1.356,27   1.396,96  1.438,87  1.482,03  

C 1.145,60   1.179,97   1.215,36   1.251,83  1.289,38  1.328,06  1.367,90  1.408,94  1.451,21  1.494,75  1.539,59  1.585,78  

D 1.202,88   1.238,96  1.276,13  1.314,42   1.353,85  1.394,46   1.436,30  1.479,39   1.523,77   1.569,48  1.616,57   1.665,06  

 

TÉCNICO FLORESTAL 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.978,59  2.037,95   2.099,09   2.162,06   2.226,92  2.293,73   2.362,54  2.433,42  2.506,42   2.581,61   2.659,06  2.738,83  

B 2.176,45  2.241,74  2.308,99   2.378,26   2.449,61   2.523,10  2.598,79  2.676,76  2.757,06   2.839,77   2.924,97   3.012,71  

C 2.328,80   2.398,66  2.470,62   2.544,74  2.621,09  2.699,72  2.780,71   2.864,13   2.950,05   3.038,56   3.129,71   3.223,60  

D 2.445,24   2.518,60   2.594,16   2.671,98  2.752,14  2.834,70  2.919,74   3.007,34  3.097,56  3.190,48   3.286,20   3.384,78  

 

TELEFONISTA 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A    850,00   875,50   901,77  928,82      956,68      985,38   1.014,94   1.045,39  1.076,75  1.109,06   1.142,33  1.176,60  

B    935,00    963,05      991,94   1.021,70   1.052,35   1.083,92  1.116,44   1.149,93   1.184,43  1.219,96  1.256,56  1.294,26  

C 1.000,45  1.030,46  1.061,38  1.093,22  1.126,02   1.159,80  1.194,59   1.230,43   1.267,34   1.305,36   1.344,52   1.384,86  

D 1.050,47  1.081,99   1.114,45  1.147,88  1.182,32   1.217,79  1.254,32  1.291,95   1.330,71  1.370,63   1.411,75   1.454,10  

 

TESOUREIRO 

NÍVEL 
REFERÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.387,74   1.429,37   1.472,25   1.516,42   1.561,91   1.608,77   1.657,03   1.706,75   1.757,95   1.810,69   1.865,01   1.920,96  

B 1.526,51   1.572,31   1.619,48   1.668,06   1.718,10   1.769,65   1.822,74   1.877,42   1.933,74   1.991,75   2.051,51   2.113,05  

C 1.633,37   1.682,37   1.732,84   1.784,83   1.838,37   1.893,52   1.950,33   2.008,84   2.069,10   2.131,18   2.195,11   2.260,97  

D 1.715,04   1.766,49  1.819,48   1.874,07   1.930,29   1.988,20   2.047,85   2.109,28   2.172,56   2.237,74   2.304,87   2.374,01  

 

                                                     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 
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ANEXO VIII 

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Nº DE 

VAGAS 

F-1 SECRETÁRIO MUNICIPAL 
De 10%  a 50%  
(do vencimento do cargo) 

 

11 

F-2 DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 1.000,00 2 

F-3 DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 800,00 3 

F-4 CHEFE DE DIVISÃO 500,00 4 

F-5 
SOBREAVISO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - período noturno 
*Valor a ser pago mensalmente em razão do sobreaviso de motoristas do transporte esco-

lar período noturno, conforme escala 
600,00 

 

9 

F-6 
SOBREAVISO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - período diurno 
*Valor a ser pago mensalmente em razão do sobreaviso de motoristas do transporte esco-

lar período diurno, conforme escala 
300,00 

 

11 

F-7 
SOBREAVISO MOTORISTA DE SETOR DE SAÚDE 
*Valor a ser pago mensalmente em razão do sobreaviso de motoristas que laboram no 

transporte de pacientes intermunicipal 
800,00 

 

7 

F-8 
PLANTÃO EPIDEMIOLOGIA 
*Valor a ser pago por dia nos finais de semana que o profissional da epidemiologia ficar 

responsável pelo plantão 
50,00 

 

4 

F-9 

SOBREAVISO SERVIDORES DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELA VACINA 

*Valor a ser pago mensalmente pelo sobreaviso dos profissionais que ficam responsáveis 

pelo setor de vacinas fora do horário normal de trabalho 
100,00 

 

2 

F-10 OUVIDORIA MUNICIPAL DA SAÚDE 250,00 1 

F-11 GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO 500,00 1 

F-12 
GRATIFICAÇÃO PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

LICITAÇÕES 
300,00 

1 

F-13 
GRATIFICAÇÃO PARA DEMAIS INTEGRANTES DAS COMISSÕES DE 

LICITAÇÃO 
100,00 

 

4 

F-14 

GRATIFICAÇÃO POR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
*Ao profissional da área jurídica que seja integrante da equipe do CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, ocupe o cargo de Procurador Jurídico do 

Município,  preste serviços de orientação jurídica e assistência judiciária, de forma gra-

tuita em áreas disciplinadas em lei a todos os munícipes definidos como necessitados 

socioeconomicamente 

1.000,00 

 

 

1 

F-15 GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE DE CONTROLE INTERNO 500,00 1 

F-16 GRATIFICAÇÃO POR COLABORADOR DE CONTROLE INTERNO 250,00 1 

F-17 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DA DENGUE E ENDEMIAS 250,00 1 

F-18 

SOBREAVISO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOCORRISTAS – ensino 

superior 
*Valor a ser pago mensalmente em razão do sobreaviso de profissionais socorristas de 

nível superior, conforme escala 

 

600,00 

 

 

5 

F-19 

SOBREAVISO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOCORRISTAS – ensino 

médio 
*Valor a ser pago mensalmente em razão do sobreaviso de profissionais socorristas de 

nível médio, conforme escala 

 

400,00 

 

 

5 

NOTAS 

(1) As gratificações F11 e F12 não são cumulativas com outras gratificações. 

(2) Todas as gratificações previstas serão atualizadas anualmente, mediante Decreto, de acordo com os índices oficiais. 

     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 
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ANEXO IX 

DESCRIÇÕES DE CARGOS E GRUPOS FUNCIONAIS 

 

I - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

ASSESSOR JURÍDICO  

1 - Descrição Sumária 

Presta assessoria jurídica ao chefe do Poder Executivo direta e imediatamente, auxilia a Procuradoria Jurídica do Município 

em assuntos jurídicos. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Assessora na elaboração de programas, projetos e atividades especiais relacionadas com sua área de atuação; 

b) Subsidia a análise e de todos os tipos de contratos firmados ou a serem firmados, avaliando os riscos envolvidos, vi-

sando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com terceiros; 

c) Orienta, desde que demandado pelo superior hierárquico, todos os órgãos do Executivo em questões relacionadas 

com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da Lei; 

d) Acompanha a preparação e desenvolvimento de processos licitatórios, tomando todas as providências necessárias 

para resguardar os interesses do Executivo; 

e) Recomenda procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades do Executivo dentro 

da legislação e evitar prejuízos; 

f) Presta assessoria direta e imediata ao Chefe do Pode Executivo nas questões suscitadas. Postula, em nome da admi-

nistração pública do Município, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magis-

trado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns 

e cíveis, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de Lei, analisando legisla-

ção para atualização e implementação, quando solicitado pela Procuradoria Jurídica do Município; 

g) Zela pelos interesses da Administração municipal na manutenção e integridade dos seus bens, preservando interes-

ses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito e de-

sempenhar outras atribuições da administração pública decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: grau superior em direito. 

 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e rotineira, que requerem 

conhecimentos técnicos e práticos, iniciativa e discernimento para tomada de decisões; recebe supervisão da Procu-

radoria Jurídica do Município. 

 

CHEFE DE DIVISÃO 

1 - Descrição Sumária 

Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para 

assegurar o desenvolvimento normal das atividades e supervisiona rotinas administrativas.  

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja e coordena a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre normas e procedimen-

tos relacionados aos trabalhos e à situação funcional de cada um; 

b) Organiza, coordena e controla processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das 

informações; 

c) Analisa o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e efetuando estudos e ponderações a 

respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos; 

d) Elabora relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, para possibilitar a avaliação dos serviços prestados; 

e) Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, chefiando diretamente equipe de escriturários e auxi-

liares administrativos; 

f) Coordena serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, manutenção de equipamento, mobi-

liário e instalações; 

g) Administra recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 

gerencia equipe; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e rotineira, que requerem 

conhecimentos técnicos e práticos, iniciativa e discernimento para tomada de decisões; recebe supervisão do superi-

or imediato. 

CHEFE DE GABINETE 

1 -  Descrição Sumária 

Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades da sua unidade, em especial na gestão de pessoas, organizan-

do e orientando os trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal das atividades, em especial a coordenação da política 

governamental do Município e da representação política e social do Prefeito. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas 

meios e finalísticas da administração pública municipal; 



 

 

 

 
                              

 

18 

 

b) Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando re-

sultados e fomentando políticas de mudança e desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes 

de normas legais; 

c) Planeja e coordena a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre normas e procedimen-

tos relacionados aos trabalhos e à situação funcional de cada um; 

d) Organiza, coordena e controla processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das 

informações; 

e) Analisa o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e efetuando estudos e ponderações a 

respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos; 

f) Elabora relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, para possibilitar a avaliação dos serviços prestados; 

g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

h) Coordena a representação política e Social do Prefeito; 

i) Organiza a agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito; 

j) Assiste o Prefeito em suas relações com os órgãos da Administração Municipal e outras instituições; 

k) Organiza e coordena os serviços de cerimonial; 

l) Organiza e coordena as atividades de imprensa e relações públicas da Prefeitura; 

m) Divulga os planos, programas, políticas e outros assuntos de interesse da Prefeitura; 

n) Assessora o Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal; 

o) Prepara e encaminha para registro, publicação e expedição os atos do Prefeito; 

p) Coordena o arquivo e controle das escrituras e outros documentos relativos às propriedades imobiliárias da Prefeitu-

ra; 

q) Coordena a elaboração e execução orçamentárias, em sincronia com o sistema municipal de planejamento; 

r) Elabora estudos e projetos de modernização administrativa; 

s) Orienta, coordena e controla a execução das políticas de desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial na 

esfera municipal; 

t) Administra e implanta áreas destinadas à agropecuária, indústria e comércio; 

u) Promove o intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e de iniciativa privada nos assun-

tos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial; 

v) Desempenha outras atividades afins. 

3 - Especificações  

 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e rotineira, que requerem 

conhecimentos técnicos e práticos, iniciativa e discernimento para tomada de decisões; recebe supervisão do superi-

or imediato. 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 

1 - Descrição Sumária 

Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades da unidade, desempenhando funções de gerenciamento e in-

formações, auxiliando na execução de tarefas administrativas, orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar 

o desenvolvimento da política de governo. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades de sua unidade, baseando-se nos objetivos a serem 

alcançados, e na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir prioridades e rotinas; 

b) Participa da elaboração da política administrativa da organização, fornecendo informações, sugestões, a fim de con-

tribuir para a definição de objetivos; 

c) Controla o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando 

decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho dos trabalhos; 

d) Avalia o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável pelas diversas unidades, para detectar falhas e 

propor modificações; 

e) Elabora relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, informando o superior imediato 

para uma avaliação da política de governo; 

f) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa, confidencial e rotineira, que 

requerem conhecimentos práticos, técnicos e especializados, constante atualização, iniciativa e discernimento para 

tomadas de decisões; recebe supervisão do superior imediato. 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 

1 - Descrição Sumária 

Dirige o Departamento delegando tarefas aos servidores integrantes da equipe de trabalho. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Supervisionar os atos relativos ao Departamento e demais rotinas do setor; 

b) Chefiar os serviços de informações determinadas por lei aos órgãos de fiscalização internos e externos, bem como 

aos órgãos de controle do Governo Federal ou Estadual, e executar demais atividades correlatas. 

3 - Especificações 
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 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de nature-

za complexa, confidencial e rotineira, que requerem conhecimentos práticos, técnicos e especializados, constante 

atualização, iniciativa e discernimento para tomadas de decisões; recebe supervisão do superior imediato. 

II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

ADMINISTRADOR DE OBRAS 

1 - Descrição Sumária 

Administra e controla padrões produtivos das obras municipais. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Administra, controla, padrões produtivos das obras municipais tais como inspeção da qualidade dos materiais e in-

sumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança 

dos locais e equipamentos da obra/ 

b) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: Ensino fundamental completo.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e de natureza complexa, que requerem conhecimentos práticos, 

com iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.  

AGENTE FISCAL 

1 - Descrição Sumária 

Executa tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas, tributária, sanitária, transporte, trânsito, pavimentação e 

galerias, e outros serviços. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações parti-

culares; 

b) Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, noti-

ficações e embargos; 

c) Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o 

estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de "habi-

te-se"; 

d) Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de 

competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 

e) Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas ao violadores da legislação urbanística; 

f) Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e 

calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; 

g) Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo legislação 

do Município; 

h) Acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; 

i) Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos 

serviços executados; 

j) Fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município; 

k) Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 

l) Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário 

do Município; 

m) Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos 

artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; 

n) Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a do-

cumentação exigida; 

o) Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a ob-

servância das escalas de plantão das farmácias; 

p) Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do li-

cenciamento; 

q) Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; 

r) Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; 

s) Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos; 

t) Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, 

bem como quanto a observância de aspectos estéticos; 

u) Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via 

pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; 

v) Apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e 

logradouros públicos; 

w) Receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento as 

formalidades legais; 

x) Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; 

y) Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; 



 

 

 

 
                              

 

20 

 

z) Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetá-

culos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de 

engenheiro devidamente habilitado; 

aa) Verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, 

auto falantes, bandas de música, entre outras; 

bb) Efetuar levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante; 

cc) Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irre-

gularidades encontradas; 

dd)  Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem 

como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; 

ee) Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, diversões pú-

blicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; 

ff) Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 

gg) Entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; 

hh) Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, 

radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os 

com as condições de vida da População; 

ii) Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços 

de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário 

dos alimentos e das principais zoonoses; 

jj) Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária; 

kk) Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; 

ll) Promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no plane-

jamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; 

mm) Participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de inte-

resse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; 

nn)  Participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária 

(alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); 

oo) Realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento das 

doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimen-

tos; 

pp) Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e ou-

tros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária); 

qq) Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal; 

rr) Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e con-

trole de rotina; 

ss) Participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoo-

noses; 

tt) Participar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; 

uu) Aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e apreensões); 

vv) Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos; 

ww) Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições 

sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; 

xx)  participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento; 

yy)  participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e entidades repre-

sentantes de classe sobre temas da vigilância sanitária; 

zz) executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao pú-

blico; 

aaa) emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação; 

bbb) efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais verificando as condições ge-

rais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, 

estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; 

ccc) inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as 

medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás; 

ddd) vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de 

vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; 

eee) coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; 

fff) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem iniciativa própria para 

tomada de decisões e recebe instruções e supervisão imediata. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística atendendo fornecedores e a 

população em geral, tratando de documentos variados. 

2 - Descrição Detalhada  

a) Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, para 

elaborar respostas e posterior encaminhamento; 

b) Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, circulares e ou-

tros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa; 

c) Atende ao expediente normal da unidade administrativa, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, regis-

tro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações; 

d) Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, para 

manter um controle sistemático dos mesmos; 

e) Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solici-

tações dos mesmos; 

f) Controla a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou informando horários para compro-

missos, reuniões e outros; 

g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza simples, que não exigem iniciativa própria para tomada de de-

cisões; recebe orientação e supervisão do superior imediato. 

ASSISTENTE OPERACIONAL 

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, conserva-

ção de cemitérios e manutenção dos próprios municipais e outras atividades. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 

acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; 

b) Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando ár-

vores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; 

c) Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo, 

limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; 

d) Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo e 

fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; 

e) Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-

se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; 

f) Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra 

ou pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias; 

g) Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, 

para estruturar a parte geral das instalações; 

h) Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e conduzindo-

os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; 

i) Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; 

j) Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos 

locais adequados; 

k) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino fundamental completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções e supervisão constantes. 

ASSISTENTE SOCIAL 

1 - Descrição Sumária 

Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades 

materiais e sociais de acordo com as situações de vulnerabilidade e risco social da população, aplicando métodos e processos 

específicos do Serviço Social de acordo com os níveis de complexidade da Proteção Social (básica, média e alta complexida-

de), conforme previsto pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS/2005). 

2 - Descrição Detalhada 

a) Orienta indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 

mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

b) Planeja, organiza e administra benefícios e Serviços Sociais; 

c) Planeja, executa e avalia pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais; 

d) Presta assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, com relação às matérias relacio-

nadas ao Serviço Social; 
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e) Presta assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

f) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

g) Realiza estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da admi-

nistração pública direta e indireta; 

h) Elabora, coordena, executa e avalia planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 

com participação da sociedade civil; 

i) Coordena, elabora, executa, supervisiona e avalia estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Servi-

ço Social; 

j) Planeja, organiza e administra programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 

k) Encaminha providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 

l) Realiza vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

m) Favorece a interlocução entre as políticas públicas; 

n) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Serviço Social inscrição no Conselho Regional de Assistentes Sociais – CRESS - 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

1 - Descrição Sumária 

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

2 - Descrição Detalhada 

a) Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, 

medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório; 

b) Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-

os em lugar adequado, para assegurar sua utilização; 

c) Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização; 

d) Orienta o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de medicamentos e 

material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes; 

e) Efetua a coleta de material para exames de laboratório e instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a 

supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. 

f) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo e curso específico de Auxiliar de Enfermagem, com inscrição no Conselho 

Regional de Enfermagem – COREN. 

 Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes. 

AUXILIAR DE SANEAMENTO 

1 - Descrição Sumária 

Orienta e fiscaliza as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Orienta e fiscaliza as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, 

inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação 

ambiental e sanitária; 

b) Promove educação sanitária e ambiental e desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de 

normas legais. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza simples, que exigem iniciativa própria para tomada de deci-

sões; planeja parcialmente suas atividades e recebe supervisão constante e/ou à distância do superior imediato. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de limpeza dos estabelecimentos municipais e serviços de copa e cozinha. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Executa serviços de limpeza dos órgãos públicos municipais, lavando, preparando e aplicando os devidos produtos 

para manutenção da limpeza e higiene; 

b) Realiza serviços de copa e cozinha, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente 

e desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais; 

c) Prepara e serve café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os funcionários dos órgãos públicos e a popu-

lação em geral; 

d) Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização; 

e) Efetua a limpeza e higienização dos estabelecimentos públicos, lavando pisos, peças, azulejos e outros para manter 

um bom aspecto de higiene e limpeza; 

f) Efetua a limpeza de armários e mesas; 
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g) Recebe, armazena e controla estoque dos produtos alimentícios e material 

de limpeza, requisitando a sua reposição sempre que necessário, a fim de atender ao expediente da unidade; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental incompleto.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções e supervisão constantes. 

BORRACHEIRO 

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de reparos em artefatos de borracha em geral. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Realiza manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e seu alinhamento; 

b) Controla vida útil e utilização do pneu; 

c) Troca e recicla pneus; 

d) Conserta pneus a frio e a quente, repara câmaras de ar e balanceia conjunto de roda e pneu;  

e) Presta socorro a veículos e lavam chassi e peças; 

f) Monta e desmonta rodas de veículos; 

g) Efetua troca, substituição e reparos em pneumáticos e câmaras de ar; 

h) Substitui válvulas; 

i) Calibra pneumáticos; 

j) Aplica manchões; 

k) Efetua serviços de vulcanização; 

l) Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e desempenha outras atri-

buições da administração pública, decorrentes de normas legais; 

m) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino fundamental completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras, razoavelmente complexas; recebe instruções e supervisão cons-

tantes. 

CIRURGIÃO DENTISTA 

1 - Descrição Sumária 

Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilo-facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promo-

ver e recuperar a saúde bucal. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras 

afecções; 

b) Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos 

e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; 

c) Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais 

graves; 

d) Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento 

do processo e estabelecer a forma e função do dente; 

e) Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção; 

f) Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéti-

cos, para promover a conservação de dentes e gengivas; 

g) Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropria-

das, para acompanhar a evolução do tratamento; 

h) Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Pre-

venção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento à população em geral; 

i) Atende e orienta pacientes e executa tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias e 

ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias buco-

maxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral; 

j) Diagnostica e avalia pacientes e planeja o tratamento; 

k) Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utili-

zação; 

l) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia – CRO -. 

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões. 

CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR 

1 - Descrição Sumária 

Realiza auditorias e perícias odontológicas. 

2 - Descrição Detalhada 
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a) Realiza auditorias e perícias odontológicas; 

b) Administra o local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; e 

c) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões. 

COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 

1 - Descrição Sumária 

Coordena, organiza, administra e avalia unidades de alimentação e nutrição. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Coordena, organiza, administra e avalia unidades de alimentação e nutrição; efetua controle higiênico-sanitário; par-

ticipa de programas de educação nutricional. Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes 

de normas legais. 

b) Distribui a merenda escolar. 

c) Recebe, divide, supervisiona e orienta mapa da merenda escolar. 

d) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: Ensino médio completo.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções e supervisão constantes. 

CONTADOR 

1 - Descrição Sumária 

Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da Prefeitura Municipal. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Organiza documentos e efetua sua classificação contábil; 

b) Elabora orçamentos, prestações de contas e apresentações em audiências públicas; 

c) Gera lançamentos contábeis, auxilia na apuração dos impostos, concilia contas e preenchimento de guias de reco-

lhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; 

d) Elabora demonstrações contábeis, presta consultoria e informações aos diversos setores da administração pública; 

realiza auditoria interna e externa; 

e) Atende a solicitações de órgãos fiscalizadores e realiza perícia; 

f) Escritura analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para 

possibilitar o controle contábil e orçamentário; 

g) Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 

erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 

h) Examina empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, 

para o pagamento dos compromissos assumidos; 

i) Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e fi-

nanceira, em consonância com Leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patri-

monial, econômica e financeira; 

j) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, inclusive as em caso de designação, como no 

caso de controlador interno. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos.  

ELETRICISTA 

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de manutenção elétrica corretiva em instalações e equipamentos em geral. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Instala ou recupera linhas de transmissão e componentes; 

b) Instala e repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros 

de distribuição, caixas de fusíveis, pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixa disposi-

tivos isoladores; 

c) Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em edifícios ou outros locais, guiando-se por esquemas; 

d) Repara defeitos em instalações, substituindo peças e fazendo ajustes, conforme especificações e orientações; 

e) Liga os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante para completar 

a tarefa de instalação; 

f) Auxilia em atividades operacionais sempre que necessário; 

g) Realiza treinamento na área de atuação; 

h) Atua, na qualidade de instrutor em treinamentos e eventos de igual natureza; 

i) Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício das demais atividades; 

j) Testa a instalação e os circuitos, repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; 

k) Faz a manutenção de semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais; 
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l) Instala e liga motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda 

terminais; 

m) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e curso específico na área. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas, que exigem conhecimentos técnicos e práticos e ini-

ciativa própria. 

EDUCADOR FÍSICO/NASF 

1 - Descrição Sumária 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no 

território: escolas, creches, etc.; 

b) Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as 

ESF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 

c) Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 

produção do autocuidado; 

d) Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 

comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e do lazer, das práticas corporais; 

e) Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 

setores da Administração Pública; 

f) Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de in-

clusão social e combate à violência; 

g) Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práti-

cas corporais, em conjunto com as ESF; 

h) Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores 

no desenvolvimento Atividades Físicas/Práticas Corporais; 

i) Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos 

espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 

j) Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e sua importância para a 

saúde da população; 

k) Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; 

l) Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF nas comunidades; 

m) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Educação Física e inscrição no Conselho Regional de Educação Física – CREF. 

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões. 

EDUCADOR SOCIAL 

1 - Descrição Sumária 

Cuida de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estiverem institucionalizados na “Casa Lar”. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Administrar o lar, realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes;  

b) Dedicar-se, com exclusividade, às crianças e adolescentes e a Casa-Lar que lhes forem confiados e ser responsável 

pelos cuidados com alimentação, higiene, saúde, educação e desenvolvimento das crianças e adolescentes abrigados; 

c) O objetivo maior de seu trabalho, será construir um ambiente sócio-familiar baseado em relações afetivas que se 

aproximem da melhor forma de uma família, atendendo às necessidades individuais de cada morador da casa; 

d) Organizar a rotina doméstica e do espaço residencial; 

e) Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 

f) Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; 

g) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou ado-

lescente); 

h) Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento de auto-estima e construção de 

identidade; 

i) Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de 

modo a preservar sua história de vida; 

j) Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; 

k) Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado 

por um profissional de nível superior. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo. 
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 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que reque-

rem conhecimentos teóricos e práticos; recebe supervisão ocasional. 

ENFERMEIRO  

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos para possibilitar a proteção e a recupera-

ção da saúde individual ou coletiva. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, apli-

cação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporci-

onar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes. 

b) Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações 

especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 

c) Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medica-

mentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. 

d) Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento 

e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enferma-

gem. 

e) Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua 

higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 

f) Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que 

surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes. 

g) Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar às gestantes, sobre os cuidados 

na gravidez, a importância do pré-natal, etc. 

h) Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar. 

i) Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hiper-

tensão. 

j) Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas 

etc. 

k) Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no Posto de Saúde, controle de equipamentos e materiais de con-

sumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano.  

l) Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados. 

m) Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, 

anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da 

doença e possibilitar o controle de saúde. 

n) Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições 

diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhos de enfermagem. 

o) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Enfermagem e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

1 - Descrição Sumária 

Elabora, desenvolve e supervisiona projetos referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de 

possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garante a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade 

de vida das populações rurais. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e anali-

sando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas e o rendimento das 

colheitas; 

b) Estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e analisando seus resul-

tados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo; 

c) Elabora e desenvolve métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-

se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas. 

d) Orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, formas de or-

ganização e condições de comercialização, para aumentar a produção e garantir seu comércio; 

e) Coordena atividades de formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, substituindo árvores, quando 

necessário, para promover o desenvolvimento da arborização das vias públicas e manutenção de parques, jardins e 

áreas verdes; 

f) Planeja, coordena e executa atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais; 
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g) Fiscaliza essas atividades, promove a extensão rural, orientando produtores 

nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elabora documentação técnica e científica;  

h) Pode prestar assistência e consultoria técnicas e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imedia-

to. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Agronomia e registro profissional no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

1 - Descrição Sumária 
Elabora, desenvolve, coordena e supervisiona projetos referentes ao meio ambiente urbano e rural, no âmbito das atribuições 

do Engenheiro Ambiental, disciplinadas através de legislação específica. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Elabora processos de licenciamentos ambientais; 

b) Atende condicionantes para elaboração de licenciamentos ambientais; 

c) Acompanha, participa e realiza estudos de impacto ambiental; 

d) Implementa ações de controle de poluentes; 

e) Realiza a gestão de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos); 

f) Elabora projetos/procedimentos de remediação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação; 

g) Elabora projetos para tratamento/disposição final de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos); 

h) Avalia processos de impactos ambientais; 

i) Analisa e acompanha a legislação ambiental vigente; 

j) Atua na gestão da qualidade ambiental; 

k) Elabora diretrizes para auditorias ambientais internas;  

l) Realiza auditorias ambientais internas; 

m) Desenvolve, implanta e opera sistemas de informações para gerenciamento das ações de controle ambiental, tanto 

para uso interno, quanto para uso externo na demonstração aos órgãos competentes e à população; 

n) Elabora estatística de resultados; 

o) Realiza vistorias técnicas, exerce ação fiscalizadora e emite laudos/pareceres/relatórios ambientais; 

p) Recomenda medidas de controle ambiental; 

q) Assessora tecnicamente, gerencialmente e comercialmente a implantação de projetos/programas ambientais; 

r) Projeta, desenvolve e melhora processos ambientais mais adequados às necessidades, associando resultados técnicos 

com custo minimizado; 

s) Disponibiliza tecnologias de controle e restrições orçamentárias (relação custo x benefício); 

t) Elabora projetos técnicos e demais documentos para aquisição de recursos financeiros na área ambiental; 

u) Elabora planos e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, ao saneamento ambiental, ao planejamento terri-

torial, entre outros que envolva a área de atuação; 

v) Elabora campanhas de educação ambiental; 

w) Atua na implantação, manutenção e atualização de sistemas de informações geográficas para gestão e planejamento 

ambiental; 

x) Efetua as demais atribuições previstas pelo Órgão de Classe da profissão; 

y) Pode prestar assistência e consultoria técnicas e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imedia-

to. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Ambiental e registro profissional no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA). 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

ENGENHEIRO CIVIL 

1 - Descrição Sumária 

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e 

demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões 

técnicos. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materi-

ais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, para submeter à apre-

ciação; 

b) Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando 

o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; 

c) Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as caracte-

rísticas do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; 

d) Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetu-

ando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
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e) Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados as vistorias realiza-

das e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; 

f) Controla a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; 

g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Engenharia Civil e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos especializados.  

 

FARMACÊUTICO 

1 - Descrição Sumária 

Executa serviços de produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farma-

cêutica. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Realiza tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 

transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, imunobiológicos e insumos correlatos; 

b) Realiza análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; 

c) Participa da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos;  

d) Exerce fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional;  

e) Orienta sobre uso de produtos e presta serviços farmacêuticos; 

f) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Farmácia com especialização em Bioquímica e inscrição no Conselho Regional de 

Farmácia – CRF. 

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões. 

FISIOTERAPEUTA 

1 - Descrição Sumária 

Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vasculares-cerebrais e outros, empregan-

do ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo 

de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude 

articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de ati-

vidades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 

b) Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de acidentes vasculares-cerebrais, polio-

mielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos 

periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir 

ao mínimo as consequências dessas doenças; 

c) Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e 

independente; 

d) Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientan-

do e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular 

a expansão respiratória e a circulação sanguínea; 

e) Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemáti-

ca, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 

f) Supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para possibili-

tar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 

g) Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avali-

ação da política de saúde; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

– CREFITO. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.  

FONOAUDIÓLOGO 

1 - Descrição Sumária 

Realiza pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem 

como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.  

2 - Descrição Detalhada 

a) Desenvolve ações, em parceria com os educadores e pais, que contribuam para a promoção, aprimoramento, e pre-

venção de alterações dos aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade orofacial e voz e 

que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem; 
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b) Capacita e assessora, podendo ser realizadas por meio de esclarecimentos, 

palestras, orientação, estudo de casos entre outros; 

c) Planeja, desenvolve e executa programas fonoaudiológicos; 

d) Orienta quanto ao uso da linguagem, motricidade orofacial, audição e voz; 

e) Observa e faz triagens fonoaudiológicas, com posterior devolutiva e orienta pais, professores e equipe técnica, sendo 

esta realizada como instrumento complementar e de auxílio para o levantamento e caracterização do perfil da comu-

nidade escolar e acompanhamento da efetividade das ações realizadas; 

f) Pratica ações no ambiente que favoreçam as condições adequadas para o processo de ensino e aprendizagem; 

g) Contribui na realização do planejamento e das práticas pedagógicas da instituição; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CRFO. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.  

INSPETOR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

1 - Descrição Sumária 

Inspeciona programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimen-

to da pecuária, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do re-

banho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade; 

b) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de medicina veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – 

CRMV. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos especializados. 

MECÂNICO 

1 - Descrição Sumária 

Conserta automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condições de funci-

onamento. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Examina os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de 

provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento; 

b) Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de 

direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apro-

priados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento; 

c) Recondiciona o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos 

faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo; 

d) Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários 

para a execução dos serviços; 

e) Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos ou es-

pecificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; 

f) Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados; 

g) Executa a manutenção mecânica de veículos automotores, visando assegurar condições ideais de funcionamento, 

bem como executa a manutenção de maquinários, repara ou substitui peças, faz os ajustes necessários, regulagem e 

lubrificação convenientes, utilizando ferramentas, máquinas e instrumentos de medição e de controle, para assegurar 

a essas máquinas o funcionamento regular e eficiente; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação “D”. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas, que exigem conhecimentos técnicos e práticos e ini-

ciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato.  

MECÂNICO ELETRICISTA 

1 - Descrição Sumária 

Planeja serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando 

prazos; 

b) Conecta cabos aos equipamentos e acessórios e testa o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para 

operação; 

c) Realiza manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diag-

nosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, 

ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos; 

d) Cumpre normas de segurança, meio ambiente e saúde; 
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e) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de 

normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação ”D”. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas, que exigem conhecimentos técnicos e práticos e ini-

ciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato.  

MÉDICO 

1 - Descrição Sumária 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de en-

fermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessá-

rio, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. 

b) Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efe-

tuar a orientação adequada. 

c) Analisa e interpreta resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com pa-

drões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

d) Prescreve medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem ob-

servados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.  

e) Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exi-

gências da capacidade física e mental dos mesmos, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

f) Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou 

executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador. 

g) Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais. 

h) Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a re-

alização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, vi-

sando preservar a saúde no município. 

i) Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessi-

dades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. 

j) Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, 

visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 

k) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM. 

 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e especializada, que exigem 

conhecimentos técnicos, constante atualização e aperfeiçoamento, capacidade e discernimento para tomada de deci-

sões; recebe supervisão do superior imediato.  

MÉDICO VETERINÁRIO 

1 - Descrição Sumária 

Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 

pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscaliza-

ção e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da 

comunidade. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à Saúde Pú-

blica, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para 

favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; 

b) Elabora e executa projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e 

orientação e fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o 

atendimento aos dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos; 

c) Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório, para 

assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 

d) Realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica, he-

matológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; 

e) Promove o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais con-

venientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária; 

f) Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de 

converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade; 

g) Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização 

dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a le-

gislação pertinente; 

h) Pratica clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; 

i) Contribui para o bem-estar animal; 
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j) Pode promover saúde pública e defesa do consumidor;  

k) Exerce defesa sanitária animal;  

l) Desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; 

m) Atua nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; 

n) Fomenta a produção animal; 

o) Atua nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental;  

p) Elabora laudos, pareceres e atestados;  

q) Assessora a elaboração de legislação pertinente; 

r) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Medicina Veterinária e inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária – 

CRMV -.  

 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas, que requerem conhecimentos técnicos, exigindo cons-

tante aperfeiçoamento e atualização, iniciativa e discernimento para tomada de decisões. 

MONITOR RECREATIVO E SOCIAL 

1 - Descrição Sumária 

Promove atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento pessoal 

dos usuários do sistema. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Promove atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento 

pessoal dos usuários do sistema; 

b) Administra equipamentos e materiais para recreação; 

c) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo. 

 Iniciativa/Complexidade: recebe supervisão ocasional. 

MOTORISTA 

1 - Descrição Sumária 

a) Dirige veículos municipais, conduzindo-os conforme o itinerário previsto, segundo as regras de trânsito, para trans-

portar estudantes e cargas dentro e fora do município; 

b) Dirige e conserva veículos automotores, da frota da organização, tais como automóveis, caminhões, ambulâncias, 

peruas e picapes, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo 

com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de servidores, autoridades, materiais e 

outros; 

c) Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração Pública, tais como caminhões, ônibus, microôni-

bus e peruas escolares, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e ope-

rando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções 

recebidas, para efetuar o transporte de materiais, pessoas e estudantes. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Inspeciona o veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testa freios e 

parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 

b) Verifica os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento 

das normas estabelecidas, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materi-

ais aos locais solicitados ou determinados; 

c) Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário(s) estabelecido(s), para conduzir 

estudantes do(s) local (is) de origem para o(s) local(is) de destino e vice-versa; 

d) Zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, 

para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; 

e) Providencia os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu 

perfeito estado; 

f) Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento; 

g) Opera os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, guindaste munck, coleta de lixo, etc., obe-

decendo às normas de segurança no trabalho; 

h) Zela pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transpor-

tados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização; 

i) Controla a carga e descarga do material transportado, comparando-o aos documentos recebidos, para atender corre-

tamente o usuário; 

j) Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; 

k) Transporta materiais, de pequeno porte, de construção em geral como ferramentas e equipamentos para obras em 

andamento, assegurando a execução dos trabalhos; 

l) Efetua o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de aterros ou compactação de estradas para 

pavimentação, acionando dispositivos para bascular o material; 

m) Fica à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transporte de doentes; 
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n) Aplica produtos para higienização e assepsia da ambulância, no caso de 

transporte de pessoas com doenças contagiosas; 

o) Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrên-

cias, seguindo normas estabelecidas; 

p) Recolhe o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção 

e abastecimento, entregando as chaves ao responsável; 

q) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino fundamental completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com iniciativa própria; 

recebe instruções do superior imediato. 

NUTRICIONISTA 

1 - Descrição Sumária 

Presta assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos). 

2 - Descrição Detalhada 

a) Presta assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); 

b) Planeja, organiza, administram e avalia unidades de alimentação e nutrição; 

c) Efetua controle higiênico-sanitário;  

d) Participa de programas de educação nutricional; 

e) Pode estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos; 

f) Promove avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças e adolescentes; 

g) Promove adequação alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária atendida; 

h) Promove programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e direto-

ria; 

i) Executa atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família; 

j) Integra a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada à clientela; 

k) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: curso superior de Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.  

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

1 - Descrição sumária 

a) Atua em unidades da administração pública, procedendo à realização de atividades que envolvam a administração de 

pessoal, material, orçamento, organização e métodos, apresentando soluções para situações novas, a fim de contri-

buir para a implementação de Leis, regulamentos e normas referentes à administração geral. 

b) Executa serviços gerais de escritório de natureza complexa, para atender rotinas pré-estabelecidas nas unidades ad-

ministrativas da Prefeitura Municipal. 

2 - Descrição Detalhada  

a) Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, para 

elaborar respostas e posterior encaminhamento; 

b) Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, circulares e ou-

tros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa; 

c) Atende ao expediente normal da unidade administrativa, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, regis-

tro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações; 

d) Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, para 

manter um controle sistemático dos mesmos; 

e) Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras e 

outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição financeira da organização; 

f) Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, computando gastos 

com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando levantamentos, compilando 

dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil e outros; 

g) Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solici-

tações dos mesmos; 

h) Controla a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou informando horários para compro-

missos, reuniões e outros; 

i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem iniciativa própria para 

tomada de decisões; recebe orientação e supervisão do superior imediato. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

1 - Descrição Sumária 
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Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para 

escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concre-

to nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas; 

b) Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mo-

ver terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; 

c) Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outro; 

d) Opera equipamento de dragagem para aprofundar e alargar Leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; 

e) Opera máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de 

concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; 

f) Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; 

g) Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de 

estradas; 

h) Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segun-

do as necessidades do trabalho; 

i) Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus 

comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e ma-

teriais similares; 

j) Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barran-

cos, acabamento e outros; 

k) Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; 

l) Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-los, segundo as necessidades 

de trabalho; 

m) Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o trans-

porte dos mesmos; 

n) Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para as-

segurar seu bom funcionamento. 

o) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3- Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e de natureza complexa, que requerem conhecimentos práticos, 

com iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.  

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 

1 - Descrição Sumária 

Compreende as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de 

materiais, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Conduz tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, 

dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpe-

za ou similares. 

b) Opera, ajusta e preparam máquinas e implementos agrícolas.  

c) Realiza manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos.  

d) Emprega medidas de segurança e auxilia em planejamento de plantio.  

e) Zela pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de 

segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina. 

f) Efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabri-

cante, para assegurar seu bom funcionamento. 

g) Efetua o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as 

partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. 

h) Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para 

permitir o controle dos resultados. 

i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental completo. Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com iniciativa própria e 

recebe instruções do superior imediato. 

ORIENTADOR MUSICAL 

1 - Descrição Sumária 

Rege e dirige grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Rege e dirige grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais; 

b) Estuda, pesquisa e ensina música; 
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c) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de 

normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo e registro no conselho profissional competente. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que requerem conhecimentos teóricos e práticos; 

recebe supervisão ocasional. 

PEDREIRO 

1 - Descrição Sumária 

Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas e rejuntando-os e 

fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o ma-

terial e estabelecer as operações a executar; 

b) Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo 

e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão; 

c) Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser 

empregada no assentamento de pedras e tijolos; 

d) Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar pare-

des, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; 

e) Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de má-

quinas, postes da rede elétrica e para outros fins. 

f) Executa serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes 

com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos 

trabalhos; 

g) Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, 

aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas; 

h) Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e nivela-

mento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; 

i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental completo.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas que exigem conhecimentos práticos, iniciativa pró-

pria; recebe orientação e supervisão do superior imediato. 

PINTOR 

1 - Descrição Sumária 

Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, lixando, limpando, emassando e 

cobrindo com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando à manutenção e à conservação dos 

próprios municipais. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Verifica o trabalho a ser executado, observando o estado da superfície para determinar os procedimentos e materiais 

a serem utilizados; 

b) Limpa as superfícies, escovando, lixando ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, es-

pátulas e solvente para eliminar os resíduos; 

c) Prepara as superfícies, emassando, lixando e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderên-

cia da tinta; 

d) Prepara o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções 

adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas 

e) Pinta as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta, utilizando pincéis, rolos ou brochas para 

protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado; 

f) Executa serviços de colocação de vidros em vitrôs, janelas, vidraças e portas, preparando a superfície com camada 

de massa, para assegurar o serviço desejado; 

g) Zela pelos equipamentos e materiais de sua utilização; 

h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental completo.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas que exigem conhecimentos práticos e iniciativa pró-

pria; recebe orientação e supervisão do superior imediato. 

PROCURADOR 

1 - Descrição Sumária 

Assessora e representa juridicamente a Administração Pública Municipal e representa-a em juízo ou fora dele, nas ações em 

que esta for autora ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. 

2 - Descrição Detalhada 
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a) Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando 

seu conteúdo, com base nos códigos, Leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamenta-

dos na legislação vigente; 

b) Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o  processo em todas as suas   fases e representando a 

parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 

c) Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os in-

teresses da Administração Municipal; 

d) Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo pareceres 

nos processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios, questões trabalhistas liga-

das à administração de recursos humanos etc., visando assegurar o cumprimento de Leis e regulamentos; 

e) Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município, visando o cumprimento de 

normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos; 

f) Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal, verificando docu-

mentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos. 

g) Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, 

fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, para utilizá-los na defesa da 

Administração Municipal. 

h) Examina o texto de projetos de Leis que serão encaminhados à câmara, bem como as emendas propostas pelo Poder 

Legislativo, e elaborando pareceres, quando for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigentes. 

i) Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos da área, para se atualizar 

nas questões jurídicas pertinentes à Administração Municipal. 

j) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato e supervisiona diretamente o trabalho prestado 

pelo Assessor Jurídico. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.  

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e especializada, que requerem conhecimentos técni-

cos, exigindo capacidade e discernimento para tomada de decisões, constante aperfeiçoamento e atualização; recebe 

supervisão do superior imediato. 

PSICÓLOGO  

1 - Descrição Sumária 

Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de  

recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico, bem 

como desenvolve atividades que se efetivam na Política de Assistência Social. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíqui-

co, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade; 

b) Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogê-

neos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas; 

c) Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das crian-

ças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento. 

d) Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivan-

do o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. 

e) Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes 

multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho. 

f) Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identifi-

cação e análise de funções. 

g) Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização. 

h) Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal adminis-

trativo), atividades visando prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, 

o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania consciente. 

i) Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares es-

pecíficas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino 

que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento. 

j) Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, aos serviços de atendimento da 

comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza 

transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e comunidade. 

k) Valida e utiliza instrumentos e testes psicológicos adequados e fidedignos para fornecer subsídios pelo replaneja-

mento e formulação do plano escolar, ajustes e orientação à equipe escolar e avaliação da eficiência dos programas 

educacionais; 

l) Estabelece o fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e de políticas públicas; 

m) Atua na valorização dos aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas famílias e na comunidade; 

n) Contribui para resgatar os vínculos do usuário com a Assistência Social; 
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o) Participa de todas as ações do CRAS e do CREAS, articulando sua atuação 

a um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar; 

p) Atua com foco na prevenção e na promoção da qualidade de vida dos usuários, priorizando as potencialidades dos 

mesmos; 

q) Promove e fortabelece vínculos sócio-afetivos, de forma que as atividade de atendimento gerem progressivamente 

independência dos benefícios e promovam a autonomia da perspectiva da cidadania. 

r) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior de Psicologia e inscrição no Conselho Regional de Psicólogos – CRP. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e especializada, exigindo conhecimentos técnicos, 

capacidade e discernimento para tomada de decisões; recebe supervisão e orientação do superior imediato. 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

1 - Descrição Sumária 

Assessora os serviços administrativos, auxiliando no planejamento, organização e supervisão dos serviços técnico-

administrativos. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Assessora os serviços administrativos, auxiliando no planejamento, organização e supervisão dos serviços técnico-

administrativos, quanto à utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros, relações públicas e outros, auxi-

liando no estabelecimento de princípios, normas e funções, garantindo a correta aplicação, produtividade e eficiên-

cia dos serviços;  

b) Executa trabalhos burocráticos e responsabiliza-se pelo setor de recursos humanos, acompanhando a execução das 

mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do Município e a 

defesa da instituição; 

c) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: curso superior completo em qualquer área. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e especializada, que requerem conhecimentos técni-

cos, exigindo capacidade e discernimento para tomada de decisões, constante aperfeiçoamento e atualização; recebe 

supervisão do superior imediato. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

1 - Descrição Sumária 

Executa e organiza trabalhos inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Presta assistência e consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, comerciali-

zação e procedimentos de biosseguridade; 

b) Executa projetos agropecuários em suas diversas etapas; 

c) Planeja atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura; 

d) Desenvolve tecnologias adaptadas à produção agropecuária; 

e) Pode disseminar produção orgânica e desempenhar outras atribuições da administração pública, decorrentes de nor-

mas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo, curso técnico em agropecuária e registro no Conselho Regional de Engenha-

ria, Agronomia e Arquitetura – CREA. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

1 - Descrição Sumária 

Auxilia nas anotações das transações financeiras da Prefeitura, examinando os documentos relativos às mesmas, efetuando 

cálculos e fazendo lançamentos em livros específicos, para facilitar o controle contábil e desempenha outras atribuições da 

administração pública decorrentes, de normas legais. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Executa a classificação contábil, codificando documentos conforme a origem e destinação, para fins de registros e 

controles; 

b) Efetua a provisão de pagamento de aquisição de materiais ou serviços, registrando notas e contratos em livros pró-

prios, para encaminhar à Tesouraria ou dar baixa no controle de documentos provisionados; 

c) Lança dados no sistema informatizado, digitando-os no microcomputador, para emissão de relatórios; 

d) Executa outras tarefas pertinentes ao expediente administrativo de sua área de atuação conforme necessário. 

e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo e curso técnico em contabilidade. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções e supervisão permanente 

do superior imediato. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

1 - Descrição Sumária 
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Executa atividades técnicas de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxili-

ando no atendimento aos pacientes. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Desempenha atividades técnicas de enfermagem em postos de saúde e outros estabelecimentos de assistência médica 

e domicílios; 

b) Atua em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; 

c) Presta assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 

d) Desempenha tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o 

qual passa ao cirurgião; 

e) Organiza ambiente de trabalho, dá continuidade aos plantões; 

f) Trabalha em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 

g) Realiza registros e elabora relatórios técnicos; 

h) Comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde e desempenha outras atribuições da administração 

pública, decorrentes de normas legais; 

i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo, curso específico de Técnico de Enfermagem, com inscrição no Conselho Re-

gional de Enfermagem – COREN. 

 Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes. 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

1 - Descrição Sumária 

Planeja o trabalho técnico-odontológico. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Planeja o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em ór-

gãos públicos de saúde; 

b) Previne doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal; 

c) Confecciona e repara próteses dentárias humanas, animais e artísticas; 

d) Executa procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista 

e) As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança e desempenha outras 

atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais; 

f) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo, curso específico de Técnico em Higiene Dental e inscrição no Conselho Re-

gional de Odontologia – CRO. 

 Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

1 - Descrição Sumária 

Instala e opera equipamentos de informática. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Desenvolve e/ou implementa, bem como documenta e implanta sistemas de informação de acordo com os padrões 

estabelecidos;  

b) Garante a guarda, a recuperação, à segurança e a confidencialidade das informações disponibilizadas pelos sistemas 

de informações;  

c) Analisa propostas e solicitações dos órgãos usuários de hardware, software, aplicativos e desenvolvimentos de sis-

temas para viabilizá-las técnica-economicamente;  

d) Define a estrutura dos dados e programas de acordo com a necessidades dos sistemas;  

e) Analisa a performance, instala e detecta erros e alterar os softwares básicos utilizados pela instalação; 

f) Instalar e opera equipamentos de informática;  

g) Orienta quanto à utilização adequada de hardwares e softwares necessários a implementação na instalação;  

h) Implanta, avalia o desempenho, monitora e mantém a rede de teleprocessamento;  

i) Elabora especificações técnicas de ferramentas de hardware e software necessárias para a solução de problemas; 

j) Mantém, controla e reorganiza banco de dados;  

k) Presta suporte e consultoria ao usuário final quanto à utilização de recursos de informática colocados a sua disposi-

ção; 

l) Presta suporte e acompanhar testes de implantação de sistemas;  

m) Efetua processamento de cálculo de tributos no sistema de informática;  

n) Mantém controle, orientando aos usuários quanto à instalação de softwares ilegais e remoção, quando necessário; 

o) Atividades do cargo podem exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados; 

p) Efetuar outras atividades correlatas com o cargo e determinadas pelo superior imediato. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática e registro no Conselho competente se hou-

ver 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 
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TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

1 - Descrição Sumária 

a) Faz vistorias e fiscalização em atividades potencialmente poluidoras com finalidade de emissão e controle dos Alva-

rás de Localização e Funcionamento; 

b) Auxilia as demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos ambientais; 

c) Faz vistorias e emite parecer para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de árvores quando solicita-

dos; 

d) Auxilia no controle e monitoramento das operações das ETA’s e Aterro Sanitário ETE’S.; 

e) Desenvolve outras atividades estabelecidas na legislação, bem como na descrição detalhada. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Participa de pesquisas e inovações tecnológicas em monitoramento e controle ambiental; 

b) Auxilia na elaboração de programas de ação técnica de proteção ambiental; 

c) Participa da elaboração de procedimentos operacionais visando a redução de impactos ambientais; 

d) Executa procedimentos de coleta e amostragem ambiental; 

e) Monitora fontes de poluição e avalia os resultados dos sistemas de controle ambiental; 

f) Auxilia na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle ambiental; 

g) Auxilia na execução de ensaios físicos e químicos necessários à avaliação ambiental, elaborando relatórios e parece-

res técnicos; 

h) Participa de grupos de trabalho de avaliação de exposição ocupacional; 

i) Participa do processo de gestão ambiental de organizações; 

j) Proporciona treinamento em tarefas de monitoramento e controle ambiental; 

k) Relaciona-se tecnicamente com órgãos e entidades ambientais; 

l) Confere os mecanismos de AIA/EIA/RIMA e apóia equipes multidisciplinares na sua elaboração; 

m) Atua como agente facilitador para análise e implantação de projetos de educação ambiental em instituições de ensi-

no e organizações não governamentais; 

n) Auxiliar no diagnóstico e implantação de projetos turísticos, com foco na importância do desenvolvimento sustentá-

vel de regiões; 

o) Auxilia demais profissionais da área ambiental em questões técnicas; 

p) Pode prestar assistência e consultoria técnicas e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imedia-

to. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: Curso Técnico em Meio Ambiente e registro no Conselho competente se houver 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

1 - Descrição Sumária 

Prepara materiais e equipamentos para exames e radioterapia. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Prepara materiais e equipamentos para exames e radioterapia;  

b) Opera aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao di-

agnóstico e terapia; 

c) Prepara pacientes e realiza exames e radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizan-

do as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta; 

d) Mobiliza capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações com a equipe e com os 

pacientes; 

e) Pode supervisionar uma equipe de trabalho e desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes 

de normas legais. 

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino médio completo, curso específico de Técnico em Radiologia e inscrição no Conselho Regional 

de Técnicos em Radiologia. 

 Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

1 - Descrição Sumária 

Elabora e coordena a política de saúde e segurança do trabalho. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Elabora, participa da elaboração e implementa política de saúde e segurança no trabalho (SST);  

b) Realiza auditoria, acompanhamento e avaliação na área;  

c) Identifica variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; 

d) Desempenha outras atribuições da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho e registro no órgão de classe – CO-

RETEST – Conselho Regional dos Trabalhadores em Segurança do Trabalho. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

TÉCNICO FLORESTAL  
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1 - Descrição Sumária 

Supervisiona execução de atividades florestais.  

2 - Descrição Detalhada 

a) Supervisiona execução de atividades florestais, desde a construção de viveiros florestais e infraestrutura, produção 

de mudas e colheita florestal até o manejo de florestas nativas e comerciais; 

b) Inventaria florestas, planeja atividades florestais; elabora documentos técnicos; 

c) Administra unidades de conservação e de produção, atua na preservação e conservação ambiental; 

d) Fiscaliza e monitora fauna e flora; ministra treinamentos e pode participar de pesquisas e desempenha outras atribui-

ções da administração pública, decorrentes de normas legais. 

3 - Especificações 

 Escolaridade: ensino médio completo, curso técnico florestal e registro no Conselho Regional de Agronomia, Enge-

nharia e Arquitetura – CREA. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 

TELEFONISTA 

1 - Descrição Sumária 

Opera equipamento telefônico, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou 

interurbanas. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Atende e efetua ligações internas e externas, operando equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou agendas, 

visando à comunicação entre o usuário e o destinatário; 

b) Registra as ligações interurbanas efetuadas, anotando em formulários apropriados o nome do solicitante, localidade 

e tempo de duração, para possibilitar o controle de custos; 

c) Zela pelo equipamento telefônico, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção, para assegurar o 

perfeito funcionamento; 

d) Mantêm atualizadas e sob sua guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades, para facilitar 

consultas; 

e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

3 - Especificações  

 Escolaridade: ensino fundamental completo. 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza simples, recebendo treinamento instruções e supervisão cons-

tante do superior imediato. 

TESOUREIRO 

1 - Descrição Sumária 

Controla receitas e efetua pagamento de despesas da organização, registrando a entrada e saída de valores, para assegurar a 

regularidade das transações financeiras e comerciais da organização e realiza processamento de arrecadação e conciliação 

bancárias. 

2 - Descrição Detalhada 

a) Processa e controla operações de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo a normas externas, emana-

das de órgãos governamentais, e internas, da instituição, a fim de cumprir e fazer cumprir as normas e regras inter-

nas e de órgãos regulamentadores, tais como: Banco Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, Tribunais de 

Contas, entre outros, prestando-lhes informações sobre assuntos de sua competência; 

b) Pode coordenar recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer o monitoramento de serviços prestados por 

terceiros; 

c) Mantém sob sua responsabilidade, cofre forte, numerário, talões de cheques e outros valores pertencentes à organi-

zação, examinando os documentos que lhe são apresentados, para atender aos interesses da Administração Munici-

pal; 

d) Recebe, em dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação e outros prestados pela prefeitura, efetu-

ando a quitação dos mesmos; 

e) Recolhe aos bancos, em conta corrente em nome do órgão público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa 

apenas o necessário ao atendimento do expediente normal; 

f) Verifica periodicamente o numerário e os valores existentes nas contas bancárias do órgão público, supervisionando 

os serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques emitidos e outros lançamentos, para assegurar a 

regularidade das transações financeiras; 

g) Executa cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras anotadas em registro, para verificar e con-

ferir o saldo do caixa; 

h) Prepara um demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e recebimentos efetuados, 

com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para apresentar posição da situação financeira existente. 

i) Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 

erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 

j) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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3 - Especificações  

 Escolaridade: Ensino médio completo e curso técnico em contabilidade 

 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem conhecimentos e iniciati-

va própria para tomada de decisões; recebe instruções e supervisão do superior imediato. 

     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

          Silvio Paulo Girardi 

           Prefeito Municipal 

 

 
                                     
 

 


