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LEI N_2 2.102 

Dispoe sobre 0 Plano de Cargos e 

Carreiras da Prefeitura Municipal 

Contagem e da outras providencias. 

de 

de 

A CAMARA J.l.1UN1C1PAL DE CONTAGEM decreta: 

I
.j 
i 
I 

CAPiTULO I 

D1SPOS1~OES PREL1M1NARES 

Art .1_2 - Fica institUldo, na 

Direta do Municlpio de Contagem, 0 Plano de 

estabelecido nos termos desta Lei. 

Administra<;ao Publica 

Cargos e de Carreiras, 

Art.22 - Os servidores da Prefeitura 

Contagem, serao submetidos ao regime jurldico unico 

publico estabelecido pela Lei n 2 2017 de 04/12/89. 

Municipal de 

do servidoY 

Art.3 2 - 0 Plano abrange as atividades decorrentes 

das atribui<;oes estabelecidas para as unidades organizacionais da 

Prefeitura Municipal de Contagem e as 

coordena<;ao. 

fun<;oes de chefia e 

Art.42 - Para efeitos desta Lei: 

1 cargo significa uma posi<;ao, no q~acro funcional 

da Prefeitura Municipa_ de Contagem, 

identificada por um conju,_ t c c. to __ c 0 de tarefas 

e responsabilic2ce~ es ... eclricas, denomina<;ao 
, . , 

~rc~rla e cete~~ ~Lado nlvel de vencimentos. 

formam uma classe de cargo; 

r-1 servidcr e a pessoa regularmente investida ern 

cargo ou fun<;ao publica; 

IV vencimento ~ a retribui<;ao pecuniaria, mensal 

11
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pelo efetivo exercicio do cargo; 

V remunera~ao e a retribui~ao pecuniaria mensal, 

paga ao servidor pelo efetivo exercicio do 

correspondente ao vencimento fixado em lei, 

acrescido dos adicionais a que tenha direito; 

VI quadro e 0 conjunto sistematico das Classes de 

cargo ao Plano; 
-VII carreiras de identidade funcional sao aquelas 

que guardam urn nucleo comum de tarefas sendo 

porem distintas face ao grau de escolaridade 

exigido para 0 seu desempenho e complexidade de 

sua natureza. 

§1.2- Aos cargos com as mesmas tarefas e 

responsabilidades se atribui a mesma denomina~ao e 0 mesmo nivel 

de vencimento e para seu desernpenho se exige a mesma qualifica~ao. 

§~2- As classes sao isoladas ou se disp3e em serie. 

§3 2- Serie de classe e 0 conjunto de classes da 

mesma natureza, disposto hierarquicamente, segundo as 

complexidades das tarefas e 0 nivel de responsabilidades, 

constituindo a linha natural de promo~ao do servidor. 

§4 2 - 0 cargo pode ser provido em carater efetivo 
,-
ou mediante nomea~ao de carater tempo~ario, quando sera 

denominado cargo em comissao. 

§~2- As caracteristicas d e c ada classe de cargo 

estao especificados nos Anexos I e II d es ~a Lei e compreendem: 

denomina~ao, codigo, descri~ao e s~s t 2~a tica das atribui~3es e 

os requisitos exigidos. 

C;t. P I TULO I I 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 


Art.~2 - Os cargos de carater efetivo de que tra~a 

esta lei sao providos por meio de nomea~ao, promo~ao ou acess o . 

Art.~2 - Salvo as hipoteses de promo~ao e acss~: 

previstos nos artigos 7.2 e8.2 , a investidura em cargo publico 
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carater efetivo depende de aprova~ao em concurso publico, na forma 

do edital. 

Art.72 - Promo~ao e a ascen~ao do servidor a cargo 

vago da classe imediatamente superior da serie de classes. 

Paragrafo Unico - Para candidatar-se a promo~ao 

servidor deve satisfazer os seguintes requisitos: 

a) encontrar-se em efetivo exerclcio na classe; 
, .

b) ter, no mlnlmo, 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias de efetivo exerclcio no cargo, sem haver faltado a 

mais de 06 (seis) dias, nao computados os afastamentos que a lei 

considere efetivo exerclcio; 

c) ter-se aprovado em competi~ao interna, na forma 

do edital, sem prejulzo da qualifica~ao exigida na especifica~ao 

da nova classe; 

Art .8_2 - Acesso e a passagem do servidor a cargo 

vago de classe isolada ou inicial da serie de classes. 

Paragrafo Unico - Para adquirir direito a acesso, 

deve 0 servidor: 
, .

a) estar em efetivo exerC1ClO na condi~ao de 

titular de cargo em carater efetivo; 

b) ter cumprido os requisitos indicados no 

paragrafo unico do artigo ~2. 

CAPITULO III 

DA REMUNERA<;AO 

Art.9_2 - As classes de cargo de cara ter efetivo 

estao agrupados em serie de classes ou configuram classes isoladas 

hierarquizando-se em 8 (oito) nlveis correspondendo, a cada urn, 

uma faixa salarial com 13 (treze) graus, cujos valores sao fixados 

na Tabela de Vencimentos dos Cargos de carater efetivo, constante 

do Anexo IV desta Lei. 

Paragrafo Unico A cada grau progredido 

horizontalmente e garantido ao servidor urn adicional de 5% (cinco 

por cento) do vencimento do cargo correspondente. 

t"' , ~ 
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Art.10- Os cargos em comlssao estao 

hierarquizando-se em 8 (oito) nlveis,correspondendo, a cada urn, urn 

valor de vencimento conforme Tabela de Vencimentos dos Cargos em 

Comissao, constante do Anexo V desta Lei. 

Paragrafo Unico- 0 Anexo VI desta Lei discrimina os 

cargos em comissao pertencentes a cada urn dos nlveis hierarquicos. 

Art.11- 0 valor atribuldo a cada nlvel de 

vencimento corresponde a jornada de 8 (oito) horas de trabalho, 

excetuando-se os casos em que a diminui~ao da jornada se fizer em 

virtude de lei. 

Paragrafo Unico - Nao havera redu~ao proporcional 

do vencimento quando a diminui~ao da jornada se fizer em virtude 

de lei. 

Art.12- 0 servidor, pelo efetivo exerclcio do cargo 

tern direito, exclusivamente: 

1- ao vencimento base do nlvel da respectiva classe 

quando da investidura, ou ao vencimento segundo os artigos 13 e 

14, nos casos de promo~ao, acesso ou progressao; 

11- as vantagens previstas na legisla~ao pertinente, 

cumpridos os requisitos. 

Art.13- Nos casos de promo~ao e acesso, fica 

assegurado ao servidor 0 vencimento base do nlvel da nova classe, 

podendo optar pa respectiva faixa, pelo grau de vencimento 

correspondente ao de seu cargo efetivo, na data do acesso ou 

promo~ao, acrescidos de 20% (vinte por cento) de seu valor; nesta 

hip6tese de op~ao, nao coincidindo 0 novo valor com 0 de grau da 

nova faixa adota-se 0 grau subsequente. 

Art.14- 0 servidor tern direito, na faixa 

correspondente ao nlvel de sua classe, a progressao de 1 (urn) grau 

de vencimento para 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo 

exerclcio na classe do cargo. 
, ,

Pelo decurso de cada perlOQO de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exerclcio de cargo 
~ 

em comissao, 0 servidor adquire dire ito a progressao de 1 (urn) 
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grau, na faixa de vencimento da classe a que pertence 0 respectivo 

cargo de provimento efetivo. 

§~Q - as despachos concessivos das progressoes sao 

publicadas duas vezes ao ano, para os servidores que tenham 

cumprido os requisitos do semestre anterior, retroagindo os 

efeitos financeiros da concessao a data da aquisi~ao do direito ao 

beneflcio acrescido da corre~ao monetaria cablvel, na forma da 

lei. 

Art.lS- Nos impedimentos ou ausencias temporarias 

das chefias,por perlodo superior a IS (quinze) dias consecutivos, 

o sUbstituto fara jus ao recebimento da complementa~ao de 

vencimentos correspondente a diferen~a entre 0 vencimento de seu 

cargo de carater efetivo e a do cargo ern comissao que ocupar 

interinamente. 

Art.16- a titular de cargo de carater efetivo 

nomeado para exercer cargo ern comissao pode optar: 

1- pelo vencimento do cargo ern comissao; 

11- pela continuidade de percep~ao de seu cargo 

efetivo acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento de seu 

cargo ern com~ssao. 

CAPITULO IV 

DO ENQUADRAMENTO 

Art.17- Por efeito de enquadramento, 0 titular de 

cargo ern carater efetivo passa a ocupar classe de cargo previsto 

no Plano de Cargos de Carreiras. 

Paragrafo Unico - Da-se 0 enquadramento: 

a) diretamente, ern cargo correspondente ao ocupado 

no Plano de Cargos anterior; 

b) mediante corre~ao de desvios de fun~ao . 

Art.lS- Para o efeito exclusivamente de 

enquadramento direto: 



1- cada 2 (dois) anos de efetivo exercicio no 

cargo, corresponde a (1) grau de vencimento, a partir do inicia1, 

na faixa de vencimento da classe do servidor, no novo Plano de 

Carreiras; 

11- 0 servidor pode ser dispensado dos requisitos 

basicos constante da descri~ao da respectiva classe, no novo 

Plano, salvo aqueles correspondentes ao nivel superior de 

escolaridade e as exigencias de lei. 

§~2 - Sera, computado, para 0 enquadramento nos 

graus de vencimentos, todo 0 tempo trabalhado no mesmo cargo, 

continuado ou nao, na administra~ao direta, autarquica e 

fundacional da Prefeitura Municipal de Contagem. 

§2_2 - Qualquer provimento de cargo em carater 

efetivo, posteriormente aquele a que se refere 0 "caput" deste 

artigo, somente pode ser realizado segundo a qualifica~ao prevista 

na classe, no novo Plano de Carreiras. 

Art.19- Em carater excepcional e exclusivamente 

para 0 primeiro enquadramento dar-se-a a corre~ao dos desvios de 

fun~ao nos termos desta Lei . 

Paragrafo Unico - 0 enquadramento a que se refere 

este artigo alcan~ara os servidores que venham exercendo fun~oes 

diversas das pertinentes a classe atual desde que observada a 

comprova~ao dos seguintes requisitos: 

a) desvio da fun~ao vern subsistindo pelo menos 12 

(doze) meses anteriores, por absoluta necessidade do servi~o; 

bf a atividade esta sendo exercida de modo 

permanente; 

c) 0 enquadramento sera facultativo, devendo 

servidor exercer 0 seu direito, por op~ao, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante requerimento a comissao Especial. 

CAPiTULO V 

DISPOSI~OES FINAlS E TRANSIT6RIAS 

Art.20- Sao privativos da Secretaria Municipal da 

'/ 

0 
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Fazenda as classes de cargos: Agente Fazendario, Analista 

Fazendario, Auditor Fiscal, Auditor Financeiro e Or~amentario, bern 

como os cargos de: Cadastrista Fiscal e Fiscal de Tributos 

Municipais, ficando vedada a relota~ao dos mesmos para outros 

orgaos ou unidades administrativas. 

Art.21- Decorridos, a contar da vigencia do Plano 

de Carreiras aprovado em fundamento nesta Lei, os intersticios a 

que se refere 0 artigo 14, sera concedida a progressao de 01 (urn) 

grau ao servidor. 

Art.22- Ao servidor enquadrado, no novo Plano, em 
, .

classe ~ qual corresponda grau de vencimento maXlmo inferior ao 
,

vencimento que perceba, na situa~ao atual, tern dire ito a 

diferen~a, a titulo de vantagem pessoal. 

Art.23- Ressalvadas as gratifica~oes previstas na 

Lei n 2 1.875, de 04/04/88, com as altera~oes subsequentes, ficam 

incoporadas aos vencimentos as demais gratifica~oes, prevalecendo 

os valores decorrentes do enquadramento e contantes nos Anexos IV 

e V. 

Art.24- Os artigos ~2 e 22 da Lei Municipal n 2 

1.875, de 04 de abril de 1988 passam a vigorar com a seguinte 

reda~ao: 

"Art.l.2 - Os Fiscais de Tributos Municipais , quando . 

promoverem a apura~ao e a arrecada~ao de credito tributario, 

mediante a~ao fiscal, perceberao uma gratifica~ao de estimulo ~ 

produ~ao individual, concedida nos termos desta Lei. 

,
"Art.22 - A gratifica~ao de estimulo a produ~ao 

individual sera atribuida a cada trabalho realizado e a cada 

arrecada~ao efetuada, na forma que dispuser 0 regulamento, tendo 

como base 0 Ponto Fiscal, cujo valor sera correspondente a 0,01 



(urn centesim~) do BTN (Bonus do Tesouro Nacional) e nao podera, no 

caso de trabalho realizado, ser superior a 80% (oitenta por cento) 

do vencimento." 

Art.2S- Ficam revogadas as Leis Municipais nQ 1583, 

de 30 de junho de 1983 e nQ 1728, de 06 de janeiro de 1986. 

Art.26- Os servidores que desempenhem, em carater 

permanente, servi~os externos de fiscaliza~ao, ensejando 0 

deslocamento de sua unidade administrativa, farao jus a urn 

estipendio pela locomo~ao, nos termos desta Lei. 

Paragrafo Unico- Mensalmente, o estipendio por 

locomo~ao, de que trata 0 artigo, sera equivalente, por dia 

efetivo de atividade externa, ao valor de 06 (seis) BTNs (Bonus do 

Tesouro Nacional), vigente para cada meso 

Art.27- Cabe ao Prefeito Municipal constituir 

Comissao Especial, composta de 05 (cinco) membros, para elabora~ao 

da proposta de enquadramento. 

Art.28 - 0 Poder Executivo encaminhara a aprecia~ao 
da Camara Municipal 0 projeto de lei contendo 0 novo Estatuto do 

Servidor Publico do Municipio de Contagem, no prazo estabelecido 

pela Lei Organica Municipal. 

,
Arj::..29- o Poder Executivo encaminhara a 

aprecia~ao da Camara Municipal 0 projeto de lei contendo a 

quantifica~ao dos cargos previstos no Pla~o de Carreiras no prazo 

de ate 90 (noventa) dias contados da vigencia desta Lei. 

Art.30 - A Prefeitura encaminhara a Camara, num 
. ~ 

prazo maximo de 90 (noventa) dias, a reVlsao do Estatuto do 

magisterio Publico de Contagem, apos ter recebido 0 anteprojeto da 

Comissao constituida para este fim. 

Paragrafo unico Sera constituida uma Comissao 

composta de 03 (tres) representantes da Associa~ao dos Professores 

de Contagem-APC, 03 (tres) da Secretaria Municipal de Educa~ao e 

Cultura e 02 (dois) da Camara Municipal, que apresentara 0 
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anteprojeto de Estatuto ao Prefeito. 

Art.31- Sera admitido no Concurso Publico para 

preenchimento de vagas, objeto do presente Plano de Cargos e de 

Carreiras, a Contagem de pontos pelo tempo de servi<:,:o na 
' ~Prefeitura Municipal de Contagem, de servidores de orgaos da 

Administra<:,:ao Indireta, autarquica e de Sociedade de Economia 

Mista, na prova de titulos, de 02 (dois) pontos por cada mes 

trabalhado, na forma regulamentar pelo respectivo Edital, ate 0 

maximo de 60 (sessenta) pontos. 

§~2 - A contagem de pontos pelo tempo de servi<:,:o, a 

que se refere 0 "caput" do artigo, somente tera validade para 0 

preenchimento de vagas correspondentes ao cargo ocupado pelo 

servidor. 

§~2 - Sera dispensavel, no concurso de que cogita 

este artigo, a apresenta<:,:ao, pelo servidor ocupante da fun<:,:ao, de 

qualquer titulo. 

Art.32- Ficam assegurados aos servidores ocupantes 

dos cargos de Vice-Diretores das Escolas Municipais 0 direito e 

vantagens a eles concedidos ate 0 termino do mandato eletivo. 

Art.33- Ao servidor, em exercicio, fica dispensado 

dos requisitos basicos constantes da descri<:,:ao da respectiva 

classe e, ainda, assegurado 0 direito de acesso e promo<:,:ao no grau 

de sua escolaridgde. 

Art.34 0 servidor, em exercicio, com requisitos 

basicos constantes da descri<:,:ao da respectiva classe, podera 

exercer 0 direito, por 
~ 

op<:,:ao, ao nivel superior. 

Art.35- Os efeitos fi nanceiros da aplica<:,:ao do 
~ . ,

Plano passarao a vlgorar a partir de 12 de julho de 1990. 

Art.36- Ficam ratificados, por esta lei, todos os 

reajustes ou aumentos de vencimentos concedidos nos exercicios de 

1989 e 1990, pelo Executivo Municipal. 
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Art.37- As despesas decorrentes da implanta~ao 

deste Plano de Cargos, e das altera~oes da estrutura de carrelras 

terao como fonte de recursos, oriundos de maior arrecada~ao, 

demonstado em Lei especlfica, e ocorrerao nas seguintes dota~oes 

or~amentarias, em conformidade com 0 art. 123, § unico inciso I da 

Lei Org~nica do Municlpio de Contagem. 

6RGAo PROJ/ATIV ELEM.DESP. FONTE 

Executivo Municipal 03070202.003 3111-3113 30 

Secretaria T.Consultiva 03070202.008 3111-3113 30 

Procuradoria Jurldica 02040142.009 3111-3113 30 

Sec.Governo e C.Pol1tica 03070202.010 3111-3113 30 

Sec.Plan.e Coord.Geral 03090202.012 3111-3113 30 

Sec.Plan.e Coord.Geral 10583232.013 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 02040132.028 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03040132.029 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03070202.018 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03070212.019 3111-3113 30 

3253 

Sec.de Administra~ao 03070212.021 3111-3113 30 

Sec.de Administra~a 03070212.022 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03070212.023 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03301772.031 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 03603262.024 3111-3113 30 

Sec.de Administra~ao 06070212.030 3111-3113 30 

Sec.da Fazenda 03070202.033 3111-3113 30 

Sec.da Fazenda 03080202.034 3111-3113 30 

Sec.da Fazenda 03090442.035 3111-3113 30 

Sec.de Educa~ao 08070202.036 3111-3113 30 

Sec.de Educa~ao 08411902.040 3111-3113 30 

Sec.de Educa~ao 08421882.042 3111-3113 30 

Sec.de Educa<;ao 08 4 31992.04 3 3111-3113 30 

Sec.de Educa~ao 08451872.041 3111-3113 30 

Sec.de Educa~ao 08452132.045 3111-3113 30 

Sec.de Saude 13070202.046 3111-3113 30 

Sec.de Saude 13754282.047 3111-3113 30 

Sec.Trab.e A~ao Social 15070202.049 3111-3113 30 

1",/~ 
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Sec.Trab.e . 
A<;;ao Social 15814862.051 3111-3113 30 

Sec.delnd.e Comercio 11070202.056 3111-3113 30 

Sec.Esp.Lazer e Turismo 08070202.058 3111-3113 30 

Sec.do Abastecimento 04070202.060 3111-3113 30 

Adm.Reg.Cid.lndustria1 03070212.062 3111-3113 30 

Adm.Reg.Ressaca 03070212.063 3111-3113 30 

Adm.Reg.Retiro 03070212.064 3111-3113 30 

Adm.Reg.Petro1andia 03070212.065 3111-3113 30 

Encarg"os Gerais 03070212.068 3111-3113 30 

Encargos Gerais 15824952.069 3251-3252 30 

Encargos Gerais 15844922.072 3280 30 

Art.38- 0 Poder Executivo regu1amentara esta Lei, 

expedindo os atos necessarios ao seu cumprimento. 

Art.39- Revogam-se as disposi<;;oes em contrario. 

Art.40- Esta Lei entra em vigor na data de sua 

pub1ica<;;ao. 

Palacio do Registro, em Contagem, aos 15 de ju1ho de 1990. 

( 

GOMES 

Prefeito Municipal 

CLP/eas. 
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ANEXO I 

CARGOS DE CARATER EFETIVO 

CAD de 001 a 041 

COP de 001 a 007 

CNM de 001 a 037 

CNS de 001 a 064 



,-----------------------------------------

J 

DESCRI9AO DE CARGO 

TiTULO ATUAL 

TiTULO PROPOS TO AUXILIAR DE Mecanica 
C6DIGO 

I - CDA - 001 

DESCRI9AO SDMARIA 

Auxiliar os mecanicos nos servi90s de oficina e na limpeza de 

pe9as, equipamentos e local de trabalho. 

----------~~------>--· ---·-------------------------------------------------------------I 
DESCRI9AO DETALHADA 

- Realizar servi90s simples de desmonte e montagem de componentes de 

veiculos movidos a diesel. gasolina ou alcool, sob orienta9ao; 

- Auxiliar servi90s de mecanica, lanternagem e pintura, buscando fer

ramentas e aparelhos, lubrificantes e material de limpeza de pe9as; 

- Desmontar componentes de veiculos movidos a diesel, gasolina ou al

cool, c. ,j~J orienta9ao; 

- Guardar e zelar pela manuten9ao de ferramentas e equipamentos de o 

ficina mecanica; 

- Proceder a limpeza de pe9as e componentes de veiculos, sob orienta

9 ao ; 

- Proceder a limpeza d O local de trabalho~ 

- Executar tarefas correlatase 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza9ao 
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DESCRI9AO DE CARGO 


TfTULO ATUAL ABASTECEDOR 
CODIGO 

TiTULO PROPQSTO Auxiliar de Manutengao de Velculos • I - CDA - 002 
~-----.------------------

DESCRI9AO SUMARIA 

Realizar apontamento de movimenta9ao e efetuar 0 abastecimento 

de velculos e maquinas da Prefeitura ou a seu servi90 ~ 

DESCRI9AO DETALHADA 

Abastecer carros, caminhoes e maquinas da Prefeitura ou a seu ser

vi90 e das instituigoes publicas por ela autorizadas~ 

Fazer anota90es da movimenta9ao de velculos em formulario pr6prio~ 

- Anotar dados do velculo e informa90es necessarias ao controle de 

sua manuten9ao, utilizando formulario pr6prio~ 

- Orientar motoristas e operadores de maquinas quanta aos dias e ho

rarios de abastecimento~ 

- Prestar outras informagoes referentes ao seu trabalho; 

- Executar tarefas correlatase 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetizagao 



2 
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DESCRI9~O DE CARGO 

T:LTULO ATUAL AUXILIAR DE SERVI~OS 

C6DIGO 
T:LTULO PROPOSTO AUXILIAR DE SERVI90S EM OBRAS PUB. I - CDA - 003 

DESCRI~AO SDMARIA 

Executar tarefas nao especializadas, tais como carregamentos, 

limpezas em terrenos, trabalhos bra9ais e auxiliar em servi 

90S de manuten9ao de instala90es~ 

DESCRI~O DETALHADA 

- Executar trabalhos simples, que exigem sobretudo esfor90 fisico~ 

obras de constru9ao em geral~ 

- Executar tarefas, como: prepara9ao de terrenos para 10ca9ao de 


obras, limpeza de terrenos, deslocamento de arvores, r09avdo em 


capoeira com empilhamento e queima de residuos~ 


- Fazer servi90s de aterros o desaterros e desmonte de terra, quan


do determinado~ 


- Participar de serviqos de cava90es ou escava90es e limpeza de 10 


cais de constru9ao, removendo escombros, entulhos, lixos, etc~ 


- Efetuar 0 transporte interno de materiais, ferramentas e outros 


equipamentos para execu9ao de servi90s~ 


- Auxiliar em servi90s de carga e descarga de veiculo, de acordo 


com ordens de superior hierarquico~ 


- Ajudar nos servi90s simples relacionados com instala90es eletri 


ca e hidraulica, pintura, etc.~ 


- Participar de atividades cuja execu9ao nao necessita de mao-de 

obra especializada~ 


- Executar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza9ao --~----~_____ --' I
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DESCRI9Ao DE CARGO 

TITULO ATUAL AUXIL1AR DE SANEAMENTO E DEDET1ZADOR 

TITULO PROPOS TO AGENTE DE SAUDE I C6DIGO 
I - CDA - 004 

DESCR19AO SliMARIA 

Executar, sob orienta9ao, atividades de saneamento, aplica9ao 

de pesticidas e captura de animais, bern como realizar a90es d2 

enfermagem que nao requeiram habilita9ao especlfica. 

, 
I 

,j 

f 

I 

DESCR19AO DETALHADA 

- Verificar a exist~ncia de vetores em criadouros e efetuar sua co 

leta, identificando a exist~ncia de vetores adultos7 

- Manusear e operar corretamente os equipamentos para aplica9ao das 

pesticidas, obedecendo as normas tecnicas, a higiene e seguran9a 

do trabalh07 

- Executar tarefas simples de saneamento; 

- Executar a captura de animais errantes e de animais suspeitos ou 

positivos de raiva7 

- Executar a captura de vetores, roedores e artropodes de interes

se da saude publica7 

- Executar vacina9.ao de animal em consonancia com as diretrizes t§ 

9adas pela Secretaria Municipal de Saude7 

- Zelar pela guarda e manuten9ao de materiais e equipamentos colo

cados a sua disposi9ao; 

- Executar 0 controle e eradica9ao de roedores atraves de metodos 

flsicos, qUlmicos e biologicos7 

- Manter vigilancia sobre os locais tratados e de posslveis focos 

de roedores, vetores e artropodes7 

- Cumprir instru90es de trabalho determinadas pelo Agente de Saude 

117 

- Executar programas de educa9ao sanitaria no ambito de sua atua -

9 a0 7 

- Zelar pela manuten9ao de animais capturados; 

- Proceder ao sacriflcio de animais, quando for 0 caso, procedido 

de laudo me.dico veterinario ~ 
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DESCRI~~O DETALHADA 

Cumprir as normas e preceitos indispensaveis ao controle e erra 


dica9ao das zoonoses~ 


Liberar os animais capturaJosentregando-os ao proprietario a medi 


ante Termo de Entrega e Recolhimento, observadas as formalida 

des legais vigentes~ 


Executar a90es de enfermagem, atendendo o fazendo curativos, pr~ 


parando paciente$, aplicando inje9oes, soros, acompanhando 


tratamento, conforme orienta9ao superior~ 


Realizar atividades correlatas. 


R~QUISITOS B'.i\SICOS: Alfabetiza9ao, com treinamento especlfico. 

0 
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DESCRI~~O DE CARGO 

--~------------~-------------------------------------------------------------TiTULO 	ATUAL 

CONTiNUO, SERVENTE, FAXlNEIRO, SERVENTE ESCOLAR E ZELADOR 


I C6DIGO 
TiTULO 	 PROPOS TO AUXILIAR DE SERVI~OS I ! I - CDA - 005 

DESCRI~~O SUMARIA 

Cargo de natureza simples, que consiste em realizar servi90s manuais 

de limpeza, acondicionamento e distribui9ao de material : copa, carre

gamentos, zelar pela conserva9ao dos predios publicos e outros servi 
90S auxiliares. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Limpar 	e conservar, varr endo, lavando, encerando, lustrando, tira~ \ . 

do po e recolhendo lixo das dependEmcias e patios dos diversos se- \ 

tores da Prefeitura Municipal para mante-los em condi90es de uso. 
I 

Limpar as dependencias sanitarias, repondo 0 material necessario. 

Limpar vidros, portas , paredes, persianas , cortinas e tapetes. 

Preparar e servir cafe e lanche no setor de trabalho. 

Acondicionar material para distribui<:;ao. 

- Aux iliar no recolhimento e entrega de processos, documentos e ou 

tros materiais necessarios. 

- Desempenhar servi90s de portaria no proprio setor de trabalho. 

Auxiliar em pequenos consertos e mudan9as de moveis . 

- Carregar e descarregar velculos. 

Manter organizado e conservado 0 material de trabalho. 

Aux iliar na prepara9ao e distribui9ao de merenda nas unidades esco 

lares, observando as orienta<;oes do cardapio padrao de higiene 

preparo correto dos pratos, bern como auxiliar na limpeza da canti 

na e dos utensllios utilizados ~ 

Conservar jardins, areas verdes e vasos de plantas ornamentais. 

- Controlar a entrada e salda de pessoas e velculos nas dependencias 

de seu setbr de atua9ao. 

Recolher e lavar x lcaras e cinzeiros em seu setor de trabalho e 

- ' Auxiliar ·o controle de disciplina dos alunos no recreio e no ba 

nheiroe 
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DESCRI9AO DETALHADA 

Zelar pela conserva<;~o dos pr~dios da prefeitura Municipal~ evi 

tando danos materiais que possam ser oca.sionados por terceiros~ 

Responsabilizar-se por consertos simples de fechaduras, portas 

e janelas, instala<;oes hidraulicas e eletricas. 

Ajudar na manuten9ao de disciplina durante 0 perlodo de recreio 

e na entrada e salda de alunos no estabelecimento de ensino; 

Executar tarefas de interesse das escolas municipais, tais como 

pequenas compras e servi<;os bancarios, a pedido da diretorva; 

Executar, quando necessario , servi<;os de limpeza e capina~ 

Executar servi<;os de manuten<;~o dos predios e instala~oes da 

prefeituraMuncipal, de modo geral. 

Realizar outras tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza<;ao . 
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OESCRIcAo DE CARGO 

TiwLO ATUAL CONTiNUO 

C6DIGO 
TiTULO PROPOS TO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I I - CAD -006 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar tarefas auxiliar~ tais como servir cafe e agua a servido

res e assistentes, realizar servi90s externos, distribuir e trans 

portar documentos e auxiliar em tarefas de arquivamento. 

DESCRI~O DETALHADA 

- Efetuar ii1terna e externamente, entrega e recolhimento de corres

pondEmcia e documentos do setor de trabalho, providenciando cole

ta de assinafuras quando for 0 caso; 

- Realizar servi90s externos em bancos e outras institui90es, aten

dendo "a chefia ou a servidor autorizado; 

- Auxiliar em atividades de arquivamento de documentos de organiza

9ao de materiais, sob orienta9ao; 

- Prestar informa90es de car~ter simples e geral, pessoalmente ou 

por telefone; 

- Auxiliar outros funcionarios e chefias na execu9ao de .. trabalhos 

que requeiram prpcedimentos simples, quando solicitado; 

- Distribuir e servir cafe nas unidades administrativas da Prefeitu 

ra; 


- Zelar pela manuten9ao e conserva9ao de utensilios de copa; 


- Recolher e transmitir recados verbais, quando solicitado; 


- Providenciar a obten9ao de capias de qualquer natureza, referen 

tes a material de trabalho; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza9ao 

------------~ 



-, 
T 

!Lei! v I!§! 2787 , 
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DESCRI<;Ko DE CARGO 

TiTULO ATUAL COZINHEIRO 

I CODIGO 
TiTULO PROPOSTO COZINEIRO I I - CAD 007-- ~ 

DESCRI~~O SDMARIA 

Cargo de natureza simples, que consiste em executar tarefas roti

neiras e pre-estabelecidas referentes a preparac;ao de alimentos ~ 

ra refeic;oes. 

DESCRI~~O DETALHADA 

- Preparar os alimentos para cozimento, separando-os, lavando-os e 

picando-os~ 

- Cozinh~ os alimentos de acordo com normas pn2-estabelecidas, se 

guindo regras de higienee 

- Fazer a limpeza da cozinha, bern como dos utensllios usados no 

preparo dos Ol.limentos~ 

- Preparar mesa para refeic;oes, seguindo regras de etiqueta pre-es

tabelecidas~ 

- Retirar a mesa, apos as refeic;oes, procedendo a limpeza da sala 

e dos utensllios utilizados~ 

Conservar sempre c' limpos utensllios, pisos 8 paredes etc. ~ 

- Responsabilizar-se pelo preparo e distribuic;ao de todas as refei

c;oes diarias; 

- Zelar pela aparEmcia flsica e pessoal, bern como pelo born relacio

namento~ 

- Executar tarefas correlatase 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza~ao acrescida de treinamento especlfico 



~------------~------------~---------·--------------------------I 

TiTULO ATUAL DlVERSOS 
~-----------------------------------------------------~I~-C-6~D-I-G-O-----------1 

TiTULO PROPOSTO AUXILIAR DE MANUTEN0Ko E OBRAS
Y I - CM - 008.. 

DESCRIC;Ko SUMARIA 

Auxiliar em servigos de carpinteiro/rnarceneiro, eletricista, born . . 
beiro, pintor e pedreiro. 

DESCRIC;Ko DETALHADA 

- Ralizar, sob orienta9ao, servi90s simples de carpinteiro/rnarce 

neiro, eletricista, bombeiro hidraulico, pintor ou pedreiro~ 

- Limpar e conservar rnateriais e equipamentos utilizados, bern como 

o local de trabalho~ 

- Guardar equipamentos, ferrarnentas, utensilios e rnateriais em 

seus locais apropriados~ 


- Obedecer as norrnas de seguran9a e higiene do trabalho~ 


- Executar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza9ao e treinamento especifico para 0 

trabalho. 



9 
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TiTULO ATUAL 

TfTULO PROPOSTO 
-

DESCRI9AO SDMARIA 

Cargo de natureza 

DESCRI9AO DE CARGO 


CODIGO
GAR90N 

II - CAD 009-----.-------

simples, que consiste em servir lanches e cafe a 

funcionarios e visitantes de acordo com instru90es superiores . 

~----- ----_._.- .-- . ._---------.- -----------

DESCRI9AO DETALHADA 

- Servir cafe, lanche, etc, a servidores e visitantes; 

Zelar pela limpeza da cozinha e higiene do material utilizado; 

- Entregar e recolher garrafas termicas com cafe, nos diversos se 

tores da Prefeitura Municipal, de acordo com os horarios pre-e~ 

tabelecidos; 

solicitar a Chefia imediatO material necessario ao serviyo; 

Zelar pela conserva<;;ao do material utilizado; 

- Executar ativiaades correlatas. 

REQUISITOS BAsICOS: Ensino fundamental completo, acrescido de trei 

namento especifico$ 



DESCRIQAO DE CARGO 

TITULO ATUAL VACINADOR E AUXILIAR DE SAUDE 

TiTULO PROPOSTO AGENTE DE SAUDE II 
C<JDIGO 
II - CAD - 010 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar agoes de enfermagem de pequena complexidade, aplicar vaci

nas em pessoas e auxiliar no controle de zoonoses, vigilancia sani

t~ria e vigilancia epidemiologica. 

r---------------------------------------------------~-I

DESCRI~AO DETALHADA 

- Executar agoes de enfermagem, atendendo, fazendo curativos,prepa

rando pacientes, aplicando injegoes, soro, acompanhando 0 trata -

mento conforme prescrigao do Tecnico Superior em Saude. 

- Orientar pacientes sobre cuidados de higiene, alimentagao e medi

das preventivas. 

- Participar nas agoes de imuniza9ao, aplicando vacinas, esclarece~ 

dO sobre possfveis reagoes, agendando doses subs~~entes de refor

go de acordo com as normas tecnicas vigentes. 

- Coletar amostras para exame laboratorial, distribuindo recepien -

tes, orientando os pacientes nos procediment09 recebendo)prepara~ 

do e remetendo ao laboratorio. 

- Pesar e medir os pacientes. 

- Esterelizar material de acordo com as normas tecnicas vigentes. 

- Organizar ficharios e arquivosft 

- Guardar e conservar vacinas, soros e demais medicamentos, de acor 

do com as normas tecnicas vigentes visando a conserva9ao. 

- Executar levantamento preliminar dos locais potencialmente capa -

zes de oferecer sobrevivencia aos artr6podes ept~iologicamente n~ 
civos. 

- Coordenar a execugao de programas de artropodes, vetores e reedo

res atraves do combate e controle, utilizando metodos qufmicos , 

flsicos e biologicos$ 

----------------------------------

. " 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Executar programas de educa9ao sanitaria no seu ambito de atua 
~ 

9 ao , 

Coordenar as atividades de manejo eficaz dos animais. 

Supervisionar 0 preparo e distribui9ao de alimentos para os 

animais. 

Zelar pelos equipamentos de transporte especificos utilizados 

para a rem09ao de animaisa 

Coordenar a manutenqao de arquivo central de informa90es sob 

sua jurisdi9aOe 

Manter em observa9ao os animais suspeitos de doen9as. 

Zelar pela manuten9ao e saude dos animais capturadoso 

Executar atividades correlatase 

REQUISITOS BAsICOS: 	Alfabetiza9ao, acrescida de 03 (tres) anos 

de comprovada experiencia na area de atua

9ao • 



DESCRI~O DETALHADA 

Executar programas de educa9ao sanitaria no seu ambito de atua 

9ao • 

Coordenar as atividades de manejo eficaz dos animais. 

Supervisionar 0 preparo e distribui9ao de alimentos para os 

animais . 

Zelar pelos equipamentos de transporte especificos utilizados 

para a rem09ao de animais e 

Coordenar a manutenyao de arquivo central de informa9oes sob 

sua jurisdiyaoe 

Manter em observagao os animais suspeitos de doen9as. 

Zelar pela roanuten9ao e saude dos animais capturados . 

Executar atividades correlatas . 

REQUISITOS BAsICOS: 	 Alfabetiza9ao, acrescida de 03 (tres) anos 

de comprovada experiencia na area de atua

.. -:7 



I 
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DESCRloAO DE CARGO 

T1TULO ATUAL DIVERSOS 


C6DIGO

TiTULO PROPOSTO AGENTE DE SERVI90 FUNERARIO I 

II - CAD - 011 
. 

DESCRI9AO suMARIA 

Executar servi90s de sEpultamento e constru9ao de t~mulos~ 

auxiliar nos servi90s de limpeza e conserva9ao do Cemite 

rio. 

~------------------------------~..------ .-----------.-------------------------------------
DESCRI9AO DETALHADA 

- Cavar sepulturas e executar constru<;oes de carneiros e tumulos~ 

- Realizar reparos em sepulturas e em instala90es do Cerp.ib~rio e 

capela~ 

- Realizar exumag5e s e reinuma90es em conformidade com requisi90es 

escritas de autoridades policiais e judiciarias~ 

- Realizar inuma90es e veda90es de carneiros e tumulos~ 

- Colaborar na capina e limpeza do Cemiterio~ 

- Executar servi90s de zeladoria e vigilancia do Cemiterio de, a

cordo, com as normas de funcionamento~ 

- Realizar atividades correlatase 

REQUISITOS BAsICOS: Quatro primeiras series do ensino de 12 grau e 

treinamento especifico na area de atua9ao. 
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TfwLO AWAL OPERADOR DE OFF-SET 

CODIGO 
II - CAD - 012TfwLO PROPOSTO-AUXILIAR T~C. EM SERVI90S GRAFICOS:l 

DESCRI9AO SUMARIA 

Preparar mat-.lrizes para impressao e proceder a opera9ao de equi

pamentos destinados a realiza9ao de servi90s graficos. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Elaborar desenho ou composi9ao grafica que servirao de original 

para 0 material a ser impresso~ 

- Fotografar material original~ 

- Preparar fotolitos ou equivalente; 

- Operar e lubrificar equipamentos graficos; 

- Realizar testes e acertos das matrizes preparadas: 

- Proceder a adequada limpeza dos equipamentos utilizando b~cnicas 

proprias as caracterlsticas do servi90; 

- proceder aos cortes dos papeis segundo programa9ao estabelecida~ 

- Realizar a prepar~9ao e encaderna9ao de documentos; 

- Especificar materiais a serem adquiridos~ 

- Programar atividades e requisitar os materiais necessarios~ 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISIT8S BASICOS: Curso em nlvel de lQ g:r:'au de ensino acrescido 

de treinamento especlfico~ 
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I. TiTULO ATUAL COPIS'I'A/ OPERADOR HELIOGRAFICO DE XEROX 
-----~--------------------I 

C6DIGO 
I,. TiTULO PROPOSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II II - CAD - 013 

DESCRI~O SUMARIA 

Operar maquinas de xerox, heliograficas ou equivalente~1 datilogra

far originais, registrar, separar e encaminhar documentos recebidos 

e expedidos, controlar materiais. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Operar maquinas para tiragem de capias xerograficas e heliograficas 

para encaderna~~o; 

Controlar 0 material de consumo utilizado; 

Receber requisioes e conferir , quanto ao numero de capias, 0 servi

<;0 realizado; 

- Executar levantamento, anota<;oes e calculos ari~meticos simples; 

- Realizar servi<;os simples de arquivamento; 

Preparar stencil, quando necessario; 

Realizar servi<;os de protocolo; 

Prestar informa<;aes de carater simples e geral; 

Auxilj.a r outros funcionarios e chefias na execuc;ao de trabalhos que 

requeiram procedimentos simples, quando solicitado; 

- Executar tarefas correlatas . 

REQUISITOS ~ASICOS: Quatro rimeiras series do pnqi"o.. .-'10 1 ;i; - .~~-~-



-------------------

I 
I~, 
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TiTULO ATUAL AUXILIAR DE TOPOGRAFIA APONTADOR 

T:iTULO PROPOS TO C6DIGO 
AUXILIAR TECNICO EM OBRAS PUBLICAS I II - CAD - 014 

DESCRI9AO SUMARIA 

Executar apontamento de movimentac;ao de veiculos, maquinas e 

equipamentos da Prefeitura ou a seu servi<;o e dos trabalhos exe 

cutados por empresas contratadas~ auxiliar de servic;os de TOpo

grafia. 

DESCRI9AO DETALHADA 

Executar servic;os de apontamento de servic;os na area de edifica 

c;oes incluindo nume ro de pessoas, local e tipo de servic;o execu


tando, horas trabalhadas, equipamentos utilizados e outras infor


c;oes pertinentes~ 


Verificar e efetuar apontamento de caminhoes e maquinas de empre


sas contratadas para realizac;ao de servic;os da Prefeitura, anotan 


do informac;oes necessarias ao dimensionamento do trabalho executa 


do~ 

Preencher formularios proprios para os servic;os de controle de ma 

quinas, equipamen-cos, ve.iculos e mao-de-obra~ 

Comunicar ao super:ior imediato as necessidades de reparo em ve!cu 

los,maquinas ou equipamentos~ 

Repassar instruc;oes de servic;os, quando solici tado pelo s11perior 

imediato~ 

Auxiliar 0 topografo a executar mediC;08s de areas e obras publi 


cas, seguindo normas pre-estabelecidas~ 


Auxiliar na operac;ao de equipamentos ou aparelhos de precisao des 


tinados a execuc;ao dos servic;os de topografia~ 


Auxiliar na demarcac;ao de tangentes e de terras~ 


Executar servic;os auxiliares de topografia para implantac;ao de es 


tradas e vias de acesso, extensoes de redes de agua e de esgoto , 


cadastramento, loteamentos e outros>~ 
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DESCRI9Ko DETALHADA 

- Efetuar medi90es, sob orienta9ao, transmitindo ao topografo os da

dos coletados; 

Auxiliar no levamentamento de im6veis, verificando benfeitorias 

existentes e marcando 0 local com piquetes; 

- Limpar areas a serem demarcadas, cortando 0 mato e retirando obsta 

culos; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de lQ grau de ensino e treinamen 

to especlfico. 

___f#</ 
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DESCRI9~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL MECANICO 


C6DIGO 

T1TULO PROPOSTO MECANICO I II - CAD - 015 

DESCRI9AO SUMARIA 

Consertar velculos movidos a diese17 gasolina ou alcool, sob 

orienta<;aOa 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Desmontar, trocar pe<;as e componentes e montar sistemas de veic~ I 

los, utilizando ferramentas e equipamentos eletricos, eletroni 

cos e mecanicos, sob orienta<;ao~ 

- Testar 0 funcionamento e corrigir defeitos simples nos sistemas 

de vefculos~ 

- solicitar materiais e ferramentas necessarios ao servi<;os e ze 

lar pela sua conserva<;a07 

- Fazer limpezas<Z."tomponentes de velculos e em equipamentos, adota,!?; 

do procedimentos necessarios a higiene e seguran<;a7 


- Zelar pela li'mpeza do local de trabalh07 


- Executar tarefas correlatase 


REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza<;ao e curso especifico na area ou 02 

(dois) anos de experiEmcia na atividadee 
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DESCRI9J\O DE CARGO 

T:LTULO ATUAL 
" , 

ZELADOR, C0NTfNUO, SERVENTE, FAXINEIRO E SERVENTE ESCOLAR 

C<JDIGO 
TfTULO PROPOSTO AUXILIAR DE SERVIC;0S II 

.. .. - II - CAD - 016, 

DESCRI9J\O SUMARIA 

Cargo de natureza simples, que consiste em realizar serviyos ma

nuais de limpeza, acondicionamento e distribui<;ao de materilal , 
copa, carregamentos J zelar pela conserva<;ao de prE?dios publicos 
po rlllt-ros servicos quxiliares. . 

DESCRI9~O DETALHADA 

- Zelar pela conserva<;ao dos pr~dios da Prefeitura Municipal, evi 

tando danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros; 

- Responsabilizar-se por consertos simples de fechaduras, portas e 

janela.s, instalac;oes hidr2l.Ulicas e eletricas ~ 

- Ajudar na manuten<;ao de disciplina durante 0 periodo de recreio e 

na entrada e saida de alunos no estabelecimento de ensino; 

- Executar tarefas~interesse das escolas municipais, tais como pe 

quenas compras e servi<;os bancarios, a pedido da diretoria; 

- Executar, quando necessario, servi<;os de limpeza e capina; 

- Executar servi<;oi .de manuten<;ao dos pr~dios e instala<;oes da pre

feitura Municipal , de modo geral T 

- Limpar e conservar, varrendo, lavando, encer~ando, lustrando, ti

rando p6 e recolhendo lixo das dependencias e patios dos diversos 

setores da pre~\ura Municipal para mante-los em condi<;oes de uso; 

- Limpar as dependencias sanitarias, repondo 0 material necessario; 

- Limpar vidros, portas, paredes, persianas, cortinas e tapetes; 

, - Preparar e servir cafe e lanche no setor de trabalho~ 

- Acondicionar material para distribui<;ao~ 

- Auxiliar no recolhimento e entrega de processos, documentos e 

outros materiais necess~rios; 

- Desempenhar servi<;os de portaria r..o proprio setor de trabalho; 

- Auxiliar em pequenos consertos e mudan<;as de moveis; 



DESCRI~AO DETALHADA 

Carregar e descarregar veiculos~ 


Manter organizado e conservado 0 material de trabalho~ 


- Auxiliar na preparayao e distribui9ao de merenda nas u~idades es 

colares, observando as orienta90es do cardapio, padrao de higie

ne, preparo correto dos pratos, bern com auxiliar na limpeza da 

cantina e dos utensllios utilizados~ 

Conservar jardins, areas verdes e vasos de plantas ornamentais~ 

Controlar a entrada e saida de pessoas e velculos nas dependen 

cias de seu setor de atua9ao; 

Recolher e lavar xlcaras e cinzeiros em seu setor de trabalho~ 

Auxiliar 0 controle de disciplina dos alunos no recreio e no ba

nheiro~ 

Realizar outras tarefas correlatas. 

REQUISITOS B'ASICOS: 	 Curso de l~ a 4~ series do Ensino Fundamental 

ou 03 (tres) anos de experiencia na area de 

atua9ao., 
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DESCRI9AO DE CARGO 
.. ...._------------- ---_..._._. -----_ 

TiwLO AWAL 
OPERADOR DE--_._ ---- SOM - OPERADOR CINEMATOGRAFICO 

TfwLO PROPOSTO C(')DIGO 

- -_.._-- AUXILIAR ern COMUNICA9~O I II - CAD - 017 

DESCRI9~O SUMARIA 

Operar equipamento de sonoriza<;ao 

.-----. ._-------_ ._ "_. 

DESCRI9~O DETALHADA 

- Auxi1iar 0 transporte de equiparnentos de som a locais de rea1i

za<;ao de eventos e retorna-1o a sua procedencia~ 

- Montar e insta1ar equipamento de som~ 

- Operar sonoriza<;ao de eventos~ 

Fazer grava<;oes e operar som vo1ante~ 

- Operar projetor cinematografico; 

- Ze1ar pe1a conserva<;ao de equipamentos, fitas e outros sob sua 

responsabi1idade~ 

Rea1izar atividades de recorte, grava<;ao e c6pia de noticias di 

vu1gadas sobre a institui<;ao ou que a e1a dizem respeito~ 

Rea1izar tarefas corre1atas~ 

REQUISITOS BAsICOS: Curs6 ern nive1 de 12 grau de ensino e treina

mento especifico Ba ' ~rea de atua<;ao. 
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DESCRICAo DE CARGO 

TfTULO"ATUAL AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

C6DIGO 
TfTULO PROPOS TO ESTOQUISTA I II - CAD - 018 

DESCRI9AO SDMARIA 

Classificar e controlar materiais e equipamentos em estoque". 

promover 0 adequado armazenamento de mercadorias e atender as 

requisic;oes dos setores, quando aprovadas pela autoridade com 
petente. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Receber, conferir, armazenar e movimentar mercadorias adquiridas 

pela Prefeitura: 

Proceder a peri6dica conferencia de estoques confrontando merca

dorias e seu registro em arquivos e listagens: 

- Proceder a limpeza de mercadorias em estoque: 

- Verificar a qualidade de mercadorias entregues por fornecedores, 

comunicando as observac;oes pertinentes a chefia imediata: 

- promover a reposic;ao de mercadorias, encaminhando requisic;ao des 

tas a chefia: 


- Realizar conferencias de valores e documentos: 


- Executar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de lQ grau de ensino e treina

mento especifico. 



--
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DESCRI9AO DE CARGO 


TiTULO ATUAL BOMBEIRO HIUAAULICO - CARPINTEIRO - ELETRICISTA - MAR
CENEIRO - PEDREIRO - PINTOR 

TiTULO PROPOS TO C6DIGO 
OFICIAL DE MANUTEN9~O E OBRAS I II - CAD - 019 

DESCRI9~O SUMARIA 

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edific~ 

90es e similares. 

DESCRI9~O DETALHADA 

- Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edifica90es 

e similares, de: 

CARPINTEIROI MARCENEIRO - Realizar servi90s de carpintaria e marce

naria operando maquinas pr6prias, verificando medidas, cortando e 

s .elecionando madeiras conforme especifica90es do croqui, confeccio

nando, montando as partes e efetuando acabamento. 

ELETRICISTA - Executar servi90s de eletricidade, verificando 0 sis

-tema de distribu~9ao de energia, efetuando manu ten9ao de redes, ins 

tala90es, sistem~s e componentes eletricos de maquinas e equipamen

tos I visando ao~r fei to funcionamento. 

BOMBEIRO - Executar servi90s de instala90es hidraulicas e redes de 

esgoto, bern como reparos nas redes existentes, verificando vazamen

tos, substituindo componentes conforme necessidades, para manter 

sistema em perfeito funcionamento~ 

PINTOR - Realizar servi90s de pintura, conforme necessidades, veri

fic ando 0 tipo de material, lixando, emassando ,paredes ou outras 

superficies a serem pintadas, preparando e aplicando tinta, verniz, 

laca e subst~mcia similares, conforme tecnicas especlficas. 

"/ 

0 
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DESCRI9AO DETALHADA 

PEDREIRO - Executar servi90s espec{ficos de alvenaria levantando 

necessidades de material e mao-de-obra l utilizando instrumentos 

apropriados, assentando ti j1olos e componentes I consertando con 

£orme determina9ao. 

Zelar pela manuten9ao e conserva9ao de materiais e equipamen 

tos utilizados em seu local de trabalho 1 atendendo as normas 

de seguran9a e higiene do trabalho~ 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Quatro primeiras series do ensino de 12 grau 

acrescidas de treinamento especifico - curs~ 

do SEN~I/ SENAC ou equiva "Lente 0 



DESCRIC~O DE CARGO 

TfTULO ATUAL 
MOTORISTA - -------------.----- 

C6DIGOTf:rULO pROPOSTO MOTORISTA I 	 II - CAD - 020 --------------.-------
DESCRI~~O SUMARIA 

Dirigir velculos de carga e passeio7 carregar e transportar 

mercadorias e zelar pela manuten9~o de veiculos. 

DESCRI~~O DETALHADA 

Dirigir velculos de carga e passeio, seguindo programa9ao e itine 

rario definidos pela chefia7 

- Carregar e descarregar mercadorias a 3erem transportadas7 

- Transportar mercadorias e pessoas da prefei tura ou por ordem de 

sua chefia, zelan:}o pela seguran9a dos ocupantes e da carga, res

ponsabilizando-se pelos incidentes ocorridos por descuido, omis 

sao ou imperlcia~ 

Zelar pela conserva9ao e a documenta9ao do velc1llo e dos materi 

ais transportados, observando 0 funcionamento dos equipamentos e 

utilizando ace~s6rios de seguran9a~ c 

Manter atualizada sua documenta9ao e licen9a para dirigir; 

proceder a entrega e recebimento de materiais e documentos~ 

Limpar 0 velculo, bern como verificar niveis de 6leo lubrificante, 

de agua e de pressao do.;. pneus; 

providenciar 0 abastecimento de combustlvel do(s) velculo(s) sob 

sua resp':::msabilidade~ 

preeencher formularios de controle utilizados pela Prefeitura~ 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Alfabetiza9aol carteira de habilita9ao profis

sional e conhecimento basicos de mecanicas 

C-/ 
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TiTULO ATUAL 

TiTULO PROPOSTO 
AUXILIAR TECNICO EM 

DESCRI9AO 

AUXILIAR DE PROCESSAMENTO 

PROCESSAMENTO DE DADOS 

DE 

I 

CARGO 

CO
II 

DIGO 
- CAD - 021 

DESCRI~O SUMARIA 

Preparar documentos para digitayao, proceder a crltica visual 

de documentos preenchidos paraprocessamento eletronico e verifi 

car erros de digitayao. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Proceder a preparayao de documentos a ,S,-;rem encaminhados ao pr.52 

cessamento eletronico~ 

Preencher espayos de~inados a codificayao~ 
- Proceder a critica visual de documentos preenchidos para pr0ce~ 

samento eletronico~ 

Comparar documentos de entrada e listagens ou cadastros para ve 

rificar a ocorrencia de erros ou omissoes~ 

- Verificar consistencia de dados ~tilizando relat6rios; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOSBASICOS: Curso em nivel de 12 grau de ensino e treina 

mento especifico na ~rea de atuayao. 
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DESCRI9Ao DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
TELEFONISTA 

T!TULO PROPOSTO C6DIGO 
TELEFONISTA I III - CAD - 022 

DESCRI~AO SUMARIA 

Operar apare1hagem te1efonica da Prefeitura 1 atendendo, transfe

rindo ou efetuando 1iga9oes necessarias. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- proceder a 1iga90es te1efonicas internas, locais e interurbanas, 

aperando aparelhos iso1ados, mesa de PABX e equipamentos simi1a~ 

:;:-es -registrando r equ'i s i90es; 

- Receber, anotar e transmitir recados; 

- Contro1ar requisi90es de 1iga90es te1efonicas, registrando em 

formu1ario proprio; 

- Prestar informa90es te1efonicas internas e externas, mantendo 

contro1e dos troncos e ramais ' te1efonicos; 

- Verificar ou constatar defeitos na mesa te1efonica, solicitando 

reparos quando necessarios; 

- Ze1ar pe1a limpeza, conserva9ao e funcionamento do equipamento 

de traba1ho; 

II - Executar tarefas corre1atas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nlve1 de 12 grau de ensino e experi

~ncia de 01 (urn) ana na atividade. 
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DESCRIQAo DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - APONTADOR 

TtTULO PROPOSTO 
AUXILIAR TECNICO EM OBRAS PUBLICAS II 

C6DIGO 
III - CAD - 023 

I DESCRI~Ko SUMARIA 

Executar apontamento de movimenta9ao de velculos, maquinas e equi 

pamentos da Prefeitura ou a seu servi90 e dos trabalhos executa -

dos por empresas contr~~as; auxiliar servi90s de topografia. 

DESCRI~O DETALHADA 

- Executar servi90s de apontamento na area de edifica

90es incluindo numero de pessoas, local e tipo de servi90 execu

tado, horas trabalhadas equipamentos utilizados e outras inform~ 

90es pertinentes; 

- Verificar e efetuar apontamento de caminhoes e maquinas de empr~ 

sas contratadas para re~liza9ao de servi90 da Prefeitura J anotan 

do informa90es necessa.rias ao dimensionamento do trabalho execu

tado; 

- preencher formularios proprios para os servi90s de controle de 

maquinas, equ~pamentos, velculos e mao-de-obra; 

- Comunicar ao superior imediato as necessidades de reparo em vei

culos, maquinas ou equipamentos; 

- Repassar instru90es de servi90~ quando solicitado pelo superior 

imediato; 

- Auxiliar 0 topografo a executar medi90es de areas e obras-publi

cas, seguindo normaspre-estabelecidas; 

- Auxiliar na opera9ao de equip~nentos ou aparelhos de precisao ~ 

tinados a execu9ao dos servi90s de topografia; 

- Auxiliar na demarca9ao de tangentes e de terras; 

- Executar servi90s auxiliares e vias de acesso, extensoes de re -

des de loteamentosagua e-de -esgoto, cadastramentos J e outros; 
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DESCRI~~O DETALHADA 

- Efetuar medi<;oes, sob orienta<;ao, transmitindo ao topografo os 

dd dos coletados ~ 

- Auxiliar no levantamento de imoveis, verificando benfeitorias 

existentes e marcando 0 local com piquetes~ 

Limpar areas a serem demarcadas, cortando 0 mato e retirando 

obstaculos~ 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 12 grau de ensino e treina 

mento espec!fico, acrescido de 02 (dois) ancs 

de experiencia na area. 

c ",,
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Efetuar medi<;oes, 	 sob orienta<;ao, transmitindo ao top6grafo os 

d a dos coletados 7 

Auxiliar no levantamento de im6veis, verificando benfeitorias 

existentes e marcando 0 local com piquetes7 

Limpar areas a serem demarcadas, cortando 0 mato e ret'irando 

obstaculos7 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BAsICOS: 	 Curso em nivel de 12 grau de ensino e treina 

mento espec!fico, acrescido de 02 (dois) ancs 

de experiencia na area. 

c/ 
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DESCRI~O DE CARGO 

TIWLO AWAL AUXILIAR DE ENGENHARIA 

TiwLO PROPOSTO CODIGO 
AUXILIAR TECNICO EM EDIFICA<;LlES III - CAD - 024 

~---------------

DESCRI<;AO SUMARIA 

Efetuar estudos e observa<;oes de projetos de obras de pequena com

plexidade, verificando 0 cumprimento dos padroes tecnico s vigentes, 

sob orienta<;ao do tecnico superior em Edifica<;oes. 
----------------_._--------_._._---_. 

DESCRI<;AO DETALHADA 

- Examinar projetos de Obras particulares de pequena complexidade 

verificando a existencia de erros tecnicos, para orientar 0 pr~ 

priet~rio do im6vel; 

Verificar a observancia das normas vigentes, quanta ao uso do 

solo,codigo de obras da Prefeitura e a documenta<;ao pertinente; 

- Verificar a observancia de criterios tecnicos quanto a ilumina

<;ao e ventila<;ao, disposi<;ao e metragem de compartimentos, pe 

direito mInimo e outros itens; 

- Verificar repercussoes da constru<;ao quanto ao escoamento de 

agua projetado B altura maxima permitida , de modo a nao prejudi 

car vizinhos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nlvel de 22 grau completo e treinamento 

especifico. 



----------~-------------------,-----

[Lei v /§/ 2931 I 

'-- 

-------------------~----------------------------------------------.-----------------------

DESCRI9~O DE CARGO 

Tt'YJLO AWAL 


C<JDIGO 

TfTULO PROPOSTO FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAlS I I III - CAD - 0251------------------------------------------------------------------ -
DESCRI9~O SUMARIA 

Efetuar inspec;oes para fazer cumprir normas do municipio que 

extrapolem 0 ambito especifico da fiscalizac;ao fazendaria , 

da saude publica e da exeCUC;ao de obras. 

I DESCRI9~O DETALHADA 

- Efetuar inspec;oes para fazer cumprir normas derivadas do poder de 

policia administrativa do municipio, nao compreendidas nas ~reas 

de tributac;ao, saude publica e execuC;ao de obras; 

- Verificar a observancia de posturas municipais, relacionadas com 

a obstruc;aJ de vias publicas, meio ambiente, comercio de vendedo

res ambulantes, horario de comercio e outros assuntos correlatos, 

informando processos e expedientes relacionados com sua atividade 

e dando parecer; 

- Elaborar relat6rios, comunicac;oes e notificac;oes relativas ao tr~ 

balho de fitalizac;ao; 

- Orientar 0 publico sobre observancia de normas fiscais pertinen 

tes; 

- Fiscalizar, observar e acompanhar 0 cumprimento das leis ambien 

tais e de uso do solo; 

- Executar tarefas correlatas. 

~EQUISITOS BAsICOS: Curso em nivel de 12 grau de ensino, acrescido 

de trein~nento especlfico. 

t' -' 
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DESCRI9Ao DE CARGO 

TfwLO AWAL DlVERSOS 

ITtWLO PROPOSTO 
AGENTE DE SERVICO FUNERARIO II 

C6DIGO 
III - CAD - 026 

DESCRI~Ko SUMARIA 

Realizar 0 prepar~ de corpos para velorio e sepultamento e a 

confecyao de caixoes. 

DESCRI~~O DETALHADA 

- Buscar 0 corpo em hospital ou em instiuiyao de medicina legal; 

- Preparar 0 corpo realizando serviyos de limpeza l embalsamento, 

tampamento e aplicayao de formol e vesti-lo para 0 sepultamen

to; 

- Ornamentar a urna funeraria7 

- Confeccionar caixoes; 

- Preparar local de ve16rio; 

- Executar tarefas correlatas~ 

REQUISITOS BASICOS: Quatro primeiras series do lQ grau de ensino e 

treinamento especificos acrescido de 02 (dois) 

anos de experiencia na ai.ea de atuayaOe 

--------------------------
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DESCRI~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL RECEPCIONISTA - ARQUIVISTA 

TiTULO PROPOSTO C6DIGO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III III - CAD - 027 

DESCRI9Ko SUMARIA 

Classificar e arquivar documentos I pre,star informa<;oes, receber e 

transmitir informa<;oes pessoalmente OU por telefone, atender e 

recepcionar pessoas e realizar servi<;os de datilografia. 

DESCRI9Ko DETALHADA 

Classificar documentos, correspondEmcia, fichas e outros papeis , 

codificando-os segundo sua natureza e sistema de codifica<;~o ado

tado, registrando-os em Indices de refer~ncia: 

Executar 0 arquivamento de ':!,cordo com a sistematica adotada7 

Manter atualizados e organizados os arquivos sob sua responsabili 

dade7 

Localizar papels ou microfilmes, prestar informa<;oes e controlar 

saida e devolu<;ao de materiais solicitados: 

Receber e transmitir informa<;oes 8 pessoalmente ou por telefone7 

Registra£ infor ma<;oes: 

Manter controle de visitas e ocorr~ncia em servi<;os de Recep<;ao 

Datilografar/ digitar correspond~ncias, documentos, formularios e 

relatorios , atendendo as necessidades da unidade: 

Manter agenda de chefia, registrando reunioes e eventos para lem

brar os compromissos assumidos7 

Controlar estoques de material de expedientes7 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 12 grau de ensino acrescido 

de treinamento especificoe 
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DESCRIgAO DE CARGO 

TITULO ATUAL OPERADOR DE OFF-SET 

CODIGOTITULO PROPOSTO 
III - CAD - 028AUXILI~ TECNJ.~Q EM SE~VIgOS G~ICOS II 

DESCRIgAO SllMARIA 

Preparar matrizes para impressao e proceder a opera~ao de 
equipamentos destinados a realiza~ao de servi~os graficos. 

DESCRIgAO DETALHADA 

Elaborar desenho ou composi~ao grafica que servirao de original para 0 material 
a ser impresso; 

- Fotografar material original; 

- Praparar fotolitos ou equivalentes; 

- Realizar testes e acertos das matrizes preparadas; 

Proceder a adequada limpeza dos equipamentos utilizando tecnicas proprias 
as caracteristicas do servi~o; 

Proceder aos cortes dos papeis segundo programa~ao estabelecidas; 

- Realizar a prepara~ao e encaderna~ao de documentos; 

- Especificar materiais a serem adquiridos; 

Programar atividades e requisitar os materiais n e cessarios; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel d e lQ grau de ensino acrescido de treinamento 
especifico e 02 (dois) anos de experiencia na area. 

'" 
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DESCRI~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
VIGIA 

TfTULO PROPOSTO 
AUXILIAR DE SERVI90S III 

C6DIGO I 
III - CAD - 029 

DESCRI9AO SUMARIA 

Cargo de na-cureza simples, que consiste em observar atentamente 0 

movimento de pessoas e materials em predios da Prefeitura Munici

pal zelando, tambem, pela perfeita conserva9ao de suas instala -
90es • 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Evitar a saida de qualquer material ou equipamento do local de 

trabalho sem ordem escrita dos superiores7 

- Zelar pela boa conserva9ao do local de trabalho, evitando todo e 

qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por 

terceiros~ 

- Comunicar a chefia imediata ou ao responsavel qualquer anormali

dade ocorrida no local de trabalho. 

- Receber, do responsavel pelo turno anterior a vigil~mcia do 10 -

cal do trabalho, observando as condi9oes do mesmo J a fim de comu 

nicar a chefiac' imediata ou ao responsavel pelo estabelecimento as I 

irregularidades porventura existentes7 

- Executar, conforme orienta9ao da chefia imediata ou do responsa

vel pelo estabelecimento do qual fazparte servi90s gerais de p~ 

quena complexidade: 

- Efetuar rondas, a Elm de constar a existencia de posslveis irre

gularidades 7 

- Orientar 0 fluxo de pessoas no local de trabalho, fornecendo in

forma9oes e orientando-as quanto contato com pessoas do estabel~ 

cimento; 

- Verificar l ao final do expediente, as condi90es do local de tra

balho a fim de passa~ 0 servi90 em perfeita ordem7 

----------------------------
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Acender e apagar as luzes em locais pre-fixados, quando houver 

determina9ao para tal~ 

- Comunicar imediatamente a chefia e/ou setor responsavel a ocor 

r~ncia de inc~ndio, sinistros( dist~rbios ou furtos no local 

de trabalho~ 

- Executar tarefas correlatas5 

REQUISITOS BASICOS: 	 Ensino Fundamental completo e treinamento p~ 

ra realiza9ao de pequenos consertos de manu

ten9ao e instala90esl acrescida de 03 (tr~s) 

anos de experi~ncia na area de atua9ao. 

t--______________ _. . ,. / --------------~_f..I!::...~



ILei v \§ \ 2935J 
'-- --- 

DESCRI9~O DE CARGO 

TfTULO ATUAL 
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

TfTULO PROPOSTO CODIGO 
AUXILIAR TtCNICO EM CONTABILIDADE III III - CAD -030 

~. 

DESCRI~~O SUMARIA 

Efetuar registros contabeis e conferencia de documentos, escritura

9ao de 1ivros, aperar maquinas de dati1ografia, de ca1cu1ar, termi~ 

na1 de computadores ou microcomputador. 

DESCRI~~O DETALHADA 

- Auxi1iar na conferencia de documentos contabeis, de presta9ao de 

contas e de presta9ao de servi90s; 

- Preparar fichas de 1an9amento contabi1; 

Executar registros contabeis uti1izando fichas, 1ivros ou equipa 

mento e1etronico de processamento de dados; 

- Auxi1iar na conferencia de mapas e 1ivros auxi1iares de contabi1i

dade; 

- Operar maqulnas de contabi1idade pa~a escritura9ao ana1ltica ou 

sintetica; 

Preparar process-Ds de presta9ao de contas; 

- Auxi1iar na prepara9ao e conferencia de ba1ancetes e ba1an90; 

- Executar contro1es de creditos financeiros descentra1izados e des

pesas especlficas de unidades organizacionais da Prefeitura; 


- Levantar dados financeiros e contabeis, sob orienta9ao; 


- Executar tarefas corre1atas. 


REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nive1 de 12 grau de ensino e treinamen 

to especifico acrescido de 02 (anos) de experi-
A. ,

enCla na area. 
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DESCRI9~O DE CARGO 

TiwLO ATUAL 	 BOMBEIRO HIDRAULICO - CARPINTEIRO - ELETRICISTA 

MARCENEIRO - PEDREIRO - PINTOR 


TtWLO PROPOS TO 	 C6DIGO 
III - CAD - 031OFICIAL DE...~TEN9.~O E OBRAS II 

DESCRI9AO SUMARIA 

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edifica<;oes 

e similares. 

DESCRI9AO DETALHADA 

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas , edifica<;oes 

e similares, de: 

CARPINTEIRO/MARCENEIRO Realizar servi<;os de carpintaria e mar

cenaria operando maquinas proprias, verificando medidas; cortando 

e selecionando madeiras conforme especifica<;oes do croqui, confec 

cionando, montando as partes e efetuando acabamento. 

ELETRICISTA - Executar servi<;os de eletricidade, verificando 

sistema de distribui<;ao de energia, efetuando manuten<;ao de redes, 

instala<;oes, sistemas e componentes eletricos de maquinas e equi

pamentos, visando ao perfeito funcionamento. 

BOMBEIRO - Executar servi<;os de instala<;oes hidraulicas e redes 

de esgoto, bem como reparos nas redes existentes , verificando va

zamentos, substituindo componentes conforme necessidades, pa~am~ 

ter 0 sistema em perfeito funcionamento~ 

PINTOR - Realizar servi<;os de pintura , conforme necessidades, ve

rificando 0 tipo de material, lixando l emassando paredes ou outras 

superficies a serem pintadas 1 p~eparando e aplicando tinta ver l 

niz, laca e substancia similares, conforme tecnicas especificas~ 

0 
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DESCRI~~O DETALHADA 

PEDREIRO Executar servi<;:os especificos de alvenaria, levan

tando necessidades de material e mao-de-obra, utilizando instru 

mentos apropriados, assentando, tijolos e componentes, consertan 

do conforme determina<;:ao. 

Zelar pela manuten<;:ao e conserva<;:ao de materiais e equipamentos 

utilizados em seu local de trabalho, atendendo as normas de se

guran<;:a e higiene do 	trabalho; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Quatro primeiras series do ensino de 12 grau 

acrescidas de treinamento especifico - curso 

do SENAI/ SENAC ou equivalente, acrescido de 

03 (tres) anos de experiencia na area. 

(/ 
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DESCRI~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
OPERADOR DE SOM - OPERADOR CINEMATOG~FICO 


4 C6DIGO
IIT~TULO PROPOSTO 	 III _ CAD - 032AUXILIAR DE COMUNICA~AO II 
-----------~~~~~~~~--~----------

DESCRI~AO SUMARIA 

Operar equipamento de sonoriza9ao 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Auxiliar 0 transporte de equiparnentos de som a locais de realiza 

9ao de eventos e retorna-lo a sua procedencia; 

- Montar e instala::c equiparnentos de som; 

- Operar sonoriza9ao de eventos; 

- Fazer grava90es e operar som volante; 

- Operar projetor cinematografico; 

- Zelar pela conserva9ao de equipamentos , fitas e outros sob sua 

responsabilidade; 

- Realizar atividades de recorte, grava9ao e capias de notlcias di 

vulgadas sobre oa Institui9ao ou que a ela dizem respeito; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso ern nlvel de 12 grau de ensino e treinarnen 

to especifico acrescido de 02 (dois) anos de 

experiencia na area. 

~_r , 
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TfwLO AWAL 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

C6DIGOTIWLO PROPOSTO 
III - CAD - 033ESTOQUISTA II 

DESCRI~Ko SUMARIA 

Classificar e controlar materiais e equipamentos em estoque, pro

mover 0 adequado armazenamento de mercadorias e atender as requi

si<;oes dos setores, quando aprovadas pela autoridade competente. 

DESCRI~O DETALHADA 

- Receber, conferir, armazenar e movimentar mercadorias adquiridas 

pela Prefeitura; 

- proceder a periodica conferencia de estoques , confrontando merc~ 

dorias e seu registro em arquivos e listagens; 

- Proceder a limpeza de mercadorias em estoque; 

- Verificar a qualidade de mercadorias entregues por fornecedores, 

comunicando as observa<;oes pertinentes a chefia imediata; 

- promover a reposi<;ao de mercadorias, encaminhando requisi<;ao de~ 

tas a chefia; 

- Realizar confereJ1Cia de valores e documentos ~ 

- Fazer programa<;ao e estabelecer os roteiros de entrega de mate 

riais e equipamentos de acordo com criterios e instru<;oes estabe 

lecidas pela chefia~ 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de l~ grau de ensino, acrescido 

de 02 (dois) anos de experiencia na area. 



---
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DESCRI~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
MOTORISTA 

TiTULO PROPOS TO I C6DIGO ~ 
____________________~M~O~TO=R~I~ST~A~~II~________________ __~~_-_~I~~I~I~I~- CAD

DESCRI~AO SDMARIA 

Dirigir velculos de 	carga e passeio, carregar e transportar merca

dorias e zelar pela 	manuten9ao de veiculos. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Dirigir veiculos de carga e passeio, seguindo programa9ao e itine 

rario definidos pela chefia; 

- Carregar e descarregar mercadorias a serem transportadas; 

- Transportar mercadorias e pessoas da Prefeitura ou por ordem de 

sua chefia , zelando pela seguran<;a dos ocupantes e da carga, res

ponsabilizando-se pelos incidentes ocorridos por descuido, omis 

sao ou imperlcia; 

- Zelar pela conserva9ao e a documenta9ao do velculo e dos materi 

ais transportados, observando 0 funcionamento dos equipamentos e 

utilizando acess6rios de seguran9a; 

- Manter atualizada sua documenta9ao e licen9a para dirigir; 

- Proceder a entrega e recebimento de materiais e documentos; 

- Limpar veiculos, bern como verificar nlveis de oleo lubrificante I 

de agua e de pressao dos pneus; 

- providenciar 0 abastecimento de combustivel do(s) veiculo(s) sob 

sua responsabilidade; 

- Preencher formularios de controle utilizados pela Prefeitura; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Alfabetiza9aol carteira de habilita9ao profissi2 

nal, conhecimentos basicos de mec&nica e 03(tt~~ 

anos de experi~ncia na atividade. 

_ c/ 



I 
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DESCRI~~O DE CARGO 

TiTULO ATUAL DESENHISTA COPISTA 

C6DIGO 
TiTULO PROPOSTO AUXILIAR TECNICO EM DESE~~O 
---  --  -  ---"--  --- -------  - -----  ' 

III - CAD - 035 

DESCRI~~O SUMARIA 

Fazer capias de projetos de arquitetura, engenharia ou de urbani

za9ao, efetuar amplia9ao ou redu9ao de desenhos. 

DESCRI~O DETALHADA 

Efetuar desenhos de croqui, localizando os lotes em plantas dos 

bairros da Prefeitura; 

- Copiar plantas e perfis de projetos de ca19amento, galerias e 

redes de agua pluvial e sanitarias; 

- Copiar desenhos e detalhes de parques, jardins, hortas, pra9as, 

detalhes para pontes, galerias e reservatorios; 

- Fazer copias de projetos de canaliza9ao, drenagem, rede de esgo 

to e agua potavel; 

- Colorir desenhos com tintas e reticulas; 

Desenhar graficos estatisticos, letreiros, emblemas, mapas, car 

tazes, organogramas, nomenclaturas, formularios, "lay-outs"; 

Controlar e manter atualizados arquivos tecnicos e ficharios; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Instru9ao em nivel de 22 grau, preferencialme~ 

te curso tecnico e experiencia de 01 (urn) ano 

na fun9ao. 



---

---------------------------------------------------------------------------------
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-------------~----------------------------------------------------

DESCRI~Ko DE CARGO 
~_______--J.______________________________- __._ 

TiwLO AWAL DIGITADOR DE COMPUTA~Ko 


---T-i-W--L-O--PR--O-PO--ST-O-------------------------~----------,I----C-6-D-I-G-O---'--------

AUXILIAR TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS II III - CAD - 036 

DESCRI~Ao SUMARIA 

Digitar documentos para serem processados em computadores ou 

micro computador. 

I 
DESCRI~Ao DETALHADA 

.1 
I 

- Operar maquinas de entrada de dados, terminais ou micro computad~ I 
res para registrar dados e textos, observando IIlay-outll ja elabo

rado; 

- Emitir relatorios, documentos, textos e outros utilizando impres

sora; 

- Verificar consistencia dos dados apos a emissao7 

- proceder a retificac;ao dos erros ou omissoes, verificados, alte

rando arquivo ou digitando os dados e informac;oes de maneira cor

reta; 

- Preencher instr~mentos de controle do servi90 executado; 


- Realizar atividades correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nlvel d e 12 grau de ensino e treina-·

mento especlfico na area de atua9ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
PREPARADOR DE DOCUMENTACAO 

TITULO PROPOSTO 
CODIGO III - _CAD _ 03.2AUXILIAR TECNICO EM MICROFIT~Ar-VM I 

DESCRIgAO SUMARIA 

Preparar documentos para microfilmagem utilizando tecnicas proprias e 

efetuar controles e ordena9ao dos originais e capias. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Executar a organiza9ao preliminar de documentos a serem microfilmados; 

- Ordenar os documentos de cada grupo documental, seguindo ordem pre-estabelecida 

em pianos de microfilmagem; 

- Conferir cada grupo documental, quando aos comprovantes e anexos; 

~ 

- Restaurar documentos em mau estado de conserva9ao para microfilmagem e extrair 


objetos estranhos ao papel; 


- Preencher formularies 
, A 


proprios, registrando a ausencia ou estado precario 

de algum documento; 

- Efetuar controles de existencia e ordena9ao de documentos; 

I - Numerar e codificar documentos de acordo com os respectivos pianos de micro

filmagem; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de lQ gJf8:u de ensino acrescido de 
------~ ~ 
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DESCRI~AO DE CARGO 


TiTULO ATUAL 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

CODlGOTiTULO PROPOSTO III- CAD - 03:AUXILIAR TECNICO EM SAUoE 

DESCRI~AO SUMARIA 

Realizar atividaes de enfermagem de media complexidade, bem como ativi

dades mais complexas nas areas de vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiolog~ 

ca e controle de zoonoses. .. . - - .-' ..." .. _.

DESCRI~AO DETALHADA 

- Efetuar 0 controle dos medicamentos necessarios aos servigos de saude. 

- Levantar as necessidades de medicamentos necessarios aos servigos de saude. 

- Recolher medicamentos vencidos ou que apresentem alteragoes na cor ou precipi

tagao. 

- Executar a<;oes de enfermagem, atendendo pacientes para curativas, aplica<;8.o 

de injegoes, vacinas e soros; 


- Orientar pacientes sobre cuidados de higiene, alimentagao, medidas preventivas 


~ 

e reagoes de vacina. 


- Coletar amostras para exame laboratorial. 

I . 


H - Pesar e medir os pacientes;

; 

I~ 
- Esterilizar material a ser utilizado; 


- Organizar arquivos e ficharios; 


- Realizar atividades nas areas de vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiologi

ca e controle de zoonoses. 


- Executar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de lQ grau acrescido de formagao especifica p~ 
ra 0 desempenho da fungao ou 03 (tres) anos de comprovada ex
periencia na area de atuagao. 



---
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO
ASSISTENTE DE FISCALIZA~AO REGIONAL I III - CAD - 039 

. 

DESCRI~AO SUMiRIA 

. - --_ . 

Auxiliar 

ambiente 

os fiscais 

no ambito 

de 

de 

ob

sua 

ras, 

jur

de 

isdi

saude, 

~ao. 

de posturas municipais e de meio 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Observar sistematicamente agressoes aos codigos vigentes na Prefeitura Municipal; 

- Controlar 0 uso do solo no ambito de sua Administrag8.o Regional; 

Comunicar aos fiscais de obras, de saude, de posturas municipais e de meio 

ambiente irregularidades na area de sua jurisdig8.o; 

- Realizar 0 acompanhamento de obras executadas na jurisdig8.o da Administrag8.o 


Regional; 


- Verificar necessidade de atuag8.o da Prefeitura com relag8.o a servigos urbanos; 


- Realizar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BAsICOS: Curso em nivel de 12 grau de ensino acrescido de treinamento 

especifico. 
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------------------------------------------_ .--

DESCRICAO DE ': CARGO 

TITULO ATUAL MECAN-ICO 

CODlGOTITULO PROPOSTO MECAN-ICO II III - CAIJ. -=- Q4D

------------------------------------------------~---- ! 

DESCRICAO SUMKRIA 

Consertar veiculos movidos a diesel, gasolina ou alcool, sob supervisao. 

--~---,---"----------------------I 

DESCRICAO DETALHADA 

Executar, sob supervisao, montagens e desmontagens, consertos, 

-
regulagens, conservagao, troca e limpeza de pegas e componentes 

de veiculos movidos a diesel, gasolina ou alcool; 

Testar 0 funciomento, diagnosticar problemas simples e corrigir 

defeitos em sistemas eletricos e mecanicos de veiculos da Prefeitura 

ou a seu servigo; 

Requisitar materiais e ferramentas, recebe-los, conferi-los e 

conserva-los; 

Zelar pela limpeza e conservagao - dos equipamentos bem como do 

local de trabalho, 

e seguranga; 

adotando os procedimentos necessarios a higiene 

Preencher 

atividades; 

fichas ou form Jlarios referentes ao controle de sua 

- Executar servigos de lanternagem e pintura de veiculos sob super

visao; 

- Executar tarefas correlatas. 

,
REQUISITOS BASICOS: Alfabetizagao e curso ~specifico na area ou 
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-------------------:---~-----...-----.-.--~=~-

DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
OPERADOR DE MAQUINAS 

TITULO PROPOSTO CODlGO 
OPERADOR DE MAQUIN~ I _______:____.....!ll - CAD ....04l 

DESCRI~AO SilMARIA 

Operar maquinas e equipamentos de medio e grande porte. 

_______--'--"-__ .~ .c/ 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Operar maquinas e equipamentos em obras de constru9ao, terraplanagem, pavimen

ta9ao e em servi90s urbanos, nas suas diferentes modalidades; 

- Orientar auxiliares 	em suas tarefas; 

-Observar niveis de combustivel, lubrificantes e pressao de pneus, para 

promover 0 abastecimento necessario; 

Zelar pela seguran9a e preserva9ao - propria e das pessoas envolvidas nas 

opera90es; 

- Promover 0 conserto 	de defeitos nas maquinas que opera; 

- Prestar informa90es 	sobre seu servi90 as chefias administrativa e tecnicas; 

- Executar tarefas correlatas; 

- Fazer manuten9ao preventiva e corretiva, reparos, conserva9ao e suprimentos 

gerais das maquinas que opera. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Alfabetiza9ao, carteira de habilita9ao profissional e 

conhecimentos basicos de mecanica. 



j 
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DESCRIgAO DE CARGO 


I TiTULO ATUAL 

AUXILIAR TECNH!O FAZENnARTO E AUXTT.IAR DR INSPETOR TRIBUTAIUO 


TiTULO PROPOSTO 

AGENTE FAZENDARIO I CODIGO IV _ COP - 001 

DESCRIgAO SUMARIA 


Executar tarefas simples de apoio as atividades fazendarias. 


DESCRIgAO DETALHADA , 

- Exercer atividades internas de recep9ao, encaminhamento e solU9ao de solici 

ta9ao de contribuintes e do publico em geral; 

- Exercer atividades internas de organiza9ao dos registros, arquivos e ficharios 

da Administra9ao Fazendaria; 

- Exp.edir guias de arrecada9ao de tributos fiscais diversos, relativos 
a debitos det ectados ; 

~. 

- Receber, protocolar, registrar guias de Informa90es, relativas ao ITBI, 
,promovendo 0 seu prepar~ para a de bensavalia9ao imoveis e direitos a 


eles relativos, inclusive para 0 fim de transcri9ao cartorial; 


- Promover pesquisas em arquivos para solU9ao de expediente diversos; 


Controlar a trami ta9ao de processos, papeletas e avulsos, 

definitiva ou remessa ao arquivo; 


- Expedir correspondencias e/ou aviso fiscal; 


- Manter em boa ordem e em constante atualiza9ao os arquivos e a legisla9ao 

fiscal-tributaria respectivamente. 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Receber, analisar; e encaminhar para despacho os pedidos de cadastramento 

de microempresas. 

- Exercer atividades internas e externas em proveito da manuten9ao e atualiza9ao 

do cadastro de Contribuintes e Cadastro ' Imobiliario; 

Auxiliar no recebimento e entrega de processos e documentos necessarios 

as atividades fazendarias; 

- Preencher formularios simples; 

Protocolar, d istribuir e encaminhar papeis e correspond~ncias no setor 

de trabalho; 

- Operar maquinas de reprografia e mimeografo, se necessario; 

- Executar trabalho de datilografia; 

- Realizar opera90es simples em computador; 

- Realizar controles e calculos simples; 

Solicitar 0 material de consumo e permanente utilizado nas atividades fazen

darias, procedendo a sua guarda e distribui9ao; 

Emitir requisi90es para solicita9ao de· servi90s de apoio administrativo 

prestados por outros Secretarios Municipaisj 

- Realizar tarefas relativos a administra9ao do pessoal fazendario; 

- Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 12 grau de ensino acrescido de treinamento 

especifico. 
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TITULO ATUAL BOMBEIRO HIDRAULICO CARPINTEIRO - ELETRICISTA - MARCENEIRO PEDRE 
R,o . PIN,TOR . I' 

TITULO PROPOSTO CODlGO 

OFICIAL DE MANUTEN~AO E OBRAS III IV - COP - 002 , 


DESCRI~AO SUMKRIA 

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edifica~oes e 
similares. 

DESCRI~AO DESTALHADA 

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edifica90es e similares, 

de: 

CARPINTEIRO/MARCENEIRO - Realizar servi90S de carpintaria e marcenaria operando 

maquinas proprias, verificando medidas, cortando e selecionando madeiras 

conforme especifica90es do croqui, confeccionando, montando as partes e efe

tuando acabamento. 

ELETRICISTA Executar servi90s de eletricidade, verificando 0 sistema de 

distribui9ao de energia, efetuando manuten9ao de redes, instala90es , sistemas 

e componentes eletricos de maquinas e equipamentos, visando ao perfei to fun

cionamento. 

BOMBEIRO - Executar servi90s de instala90es hidraulicas e redes de esgoto, 

bem como reparos nas redes existentes, verificando vazamentos, substi tuindo 

componentes conforme necessidades, para manter 0 sistema em perfeito funciona

mento. 

PINTOR - Realizar servi90s de pintura, conforme necessidades, verificando ° tipo 
de material, lixando, emassando paredes ou outras superficies a serem pintadas 

A , 

preparando ~ aplicando tinta, verniz, laca e sUb similares,staneias conforme tee 
nicas especificas. ~ / 
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PEDREIRO - Executar servi~os especificos de alvenaria, levantando necessidades 

de material e mao-de-obra, utilizando instrumentos 

tijolos e componentes, consertando conforme determina

apropriados, 

~ao. 

assentando 

Zelar pela manuten~ao e conserva~ao de 

em seu local de trabalho, atendendo 

do trabalho. 

material e equipamentos 

as normas de seguran~a 

utiiizados 

e higiene 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Quatro primeiras series do ensino de lQ Grau acrescidas 

de treinamento especifico - curso do SENAI/SENAC ou equi

valente, acrescido de 05 (cinco) anos de experiencia na 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Receber, analisar; e encaminhar para despacho os pedidos de cadastramento 

de microempresas. 


Exercer atividades internas e externas em proveito da manutengao e atualizagao 


do cadastro de Contribuintes e Cadastrolmobiliario; 


Auxiliar no recebimento e entrega de processos e documentos necessarios 

as atividades fazendarias; 

- Preencher formularios simples; 

Protocolar, distribuir e encaminhar papeis e correspondencias no setor 

de trabalho; 

- Operar maquinas de reprografia e mimeografo, se necessario; 

- Executar trabalho de datilografia; 

-- Realizar operagoes simples em computador; 

- Realizar controles e calculos simples; 

Solicitar 0 material de consumo e permanente utilizado nas atividades fazen

darias, procedendo a sua guarda e distribuigao; 

Emitir requisigoes para solicitagao de servigos de apoio administrativ~ 

prestados por outros Secretarios Municipais; 

- Realizar tarefas relativos a administragao do pessoal fazendario; 

- Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de lQ grau de ensino acrescido de treinamento 

especifico. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
MOTORISTA 

TITULO PROPOSTO I CODIGOMOTORISTA III 	 IV r.op 00::\ 

DESCRI~AO SliMARIA 

Dirigir veiculos de carga e passeio, carregar e transportar mercadorias 

e zelar pela manuten~ao de veiculo. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Dirigir veiculos de carga e passeio, seguindo programa<;ao e i tinerario de

finidos pela chefia; 

- Carregar e descarregar mercadorias a serem transportadas; 

- Transportar mercadorias e pessoas da Prefeitura ou por ordem de sua chefia, 

zelando pela seguran<;a dos ocupantes e da carga, responsabilizando-se pelos 

incidentes ocorridos por descuido, omissao ou impericia; 

- Zelar pela conserva<;ao e a documenta<;ao do veiculo e dos materiais transporta

dos, observando 0 funcionamento dos equipamentos e utilizando acessorios 

de seguran<;a; 

- Manter atualizada sua·documenta<;ao e licen<;a para dirigir; 

- Proceder a entrega e 	 recebimento de materiais e documentosj 
, 

- Limpar veiculo, bern como verificar niveis de oleo lubrificante, de agua 

e de pressao dos pneusj 

- Providenciar 0 abastecimento de combustivel does) veiculo(s) sob sua responsa

bilidade; 

- Preencher formularios de controle utilizados pela Prefeituraj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Alfabetiza<;ao, carteira de habilita<;ao profissional, 

conhecimentos basicos de mecanica e 06 (seis) anos de 

eXDeriencia na atividade. 



----------------------------

DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
MECANICO 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
MECANICO III------,. . _ _ _ _ JY:-.G.OP_  004 

DESCRI~AO SUMARIA 

Consertar veiculos movidos a diesel; gasolina ou alcool, diagnosticar defei

tos e orientar equipe auxiliar. 

DESCRI~AO DETALHADA 

-Consertar, conservar e inspecionar motores, cambio, suspensao, freio, carbu

ra~ao, distribui~ao, eletricidade e demais sistemas de veiculos movidos 

a diesel, gasolina ou alcool, desmontando, montando, regulando, examinando 

e limpando pe~as e componentes; 

Testar 0 funcionamento e diagnosticar defeitos, procedendo a revisao preventi

va e corretiva dos veiculos da Prefeitura ou a seu servi~o; 

Proceder ao treinamento, acompanhamento e avalia~ao do desempenho de equipe 

de mecanica de autos, supervisionando e orientando seu servi~o; 

Requisitar mate~iais, componentes e ferramentas, recebe-los, conferi-los 
,:., 

e conserva-los; 

- Zelar pela limpeza e seguran~a do local de trabalho; 

Preencher fichas ou formularios referentes ao controle de sua atividade 

ou da equipe sob sua supervisao; 

Executar servi~os de lanternagem e pintura de veiculos. 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetiza~ao e curso especifico ou 08 (oito) anos de 

atua~ao na area. 



DESCRI9AO DE CARGO 


TITULO ATUAL 
OPERADOR DE MAQUINAS 

~~----------------
TITULO PRPOSTO CODlGO 

v - GOP - 005 IOPERADOR DE MA UlNAS II ----..........---
DESCRI9AO SuMARIA 

Operar maquinas e equipamentos de medio e grande porte. 

DESCRI9AO DETALHADA 

Operar maquinas e equipamentos em obras de construgao, terraplanagem e 
pavimentagao em servigos urbanos, nas suas diferentes modalidades; 

- Orientar auxiliares em suas tarefas; 

Observar niveis de com~ustivel, lubrificantes e pressao de pneus, para promover 
o abastecimento necessario; 

~ 

- Fazer manutengao preventiva e corretiva, reparos, conservagao e suprimentos 
geral das maquinas que opera; 

~ 

Zelar yela seguranga e preservagao propria e das pessoas envolvidas nas 
operagoes; 

Promover 0 conserto de defeitos nas maquinas que opera; 

- Prestar informagoes sobre seu servigo as chefias administrativa e tecnica; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Alfabetizagao, carteira de habilitagao profissional, 

conhecimentos basicos de mecanica e 03 (tres) anos de exp~ 

riencia na atividade. 



__ 
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DESCRIQAO DE CARGO 

TITULO ATUAL 


TITULO PROPOSTO 
 CODIGO 
ASSISTENTE FISCALIZACAO REGIONAL II IV - COP - 006 

DESCRIQAO SUMiRIA 

Auxiliar os fiscais de obras, de saude, de posturas municipais e de meio 
ambiente no ambito de sua jurisdi~ao. 

r------------------------------------------------------I 
DESCRIQAO DETALHADA 

~Observar sistematicamente agressoes aos codigos vigentes na Prefeitura 
Municipal; 

- Controlar 0 usa do solo no ambito de sua Administra9ao Regional; 

- Comunicar aos fiscais de obras de saude, de posturas municipais e de meio 


ambiente irregularidades na area de sua jurisdi9ao; 


- Realizar 0 acompanhamento de obras executados na jurisdi9ao da Administra9ao 


Regional; 


- Verificar necessidades de atua9ao da Prefeitura com rela9ao a servi90s urbanos; 


- Realizar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino ou curso em nivel 

de lQ grau de ensino acrescido de 06 (seis) anos de experie~n~ ~ 



---
LqLv 1~12916J 


~---------------- ~ 

DESCRIgAO DE CARGO 

- --_•.._-_ .. _--
TITULO ATUAL 

TELEFONISTA - - - - - - -_.. . _._-
TITULO PROPOSTO CODlGOTELEFONISTA II IV- COP 007 

DESCRIgAO SUMiRIA 

Operar aparelhagem telefonica da Prefeitura, atendendo, transferindo ou 

efetuando liga~oes necessarias. 

DESCRIgAO DET·ALHADA 

- Proceder a liga90es telefonicas internas, locais e interurbanas, operando 

aparelhos isolados, mesa de PABX e equipamentos similares, registrando 

requisi90es ; 

- Receber, anotar e transmitir recados; 

Controlar requisi90es de liga90es telefonicas, registrando em formulario 

proprio; 

Prestar informa90~s telefonicas internas e externas, mantendo controle 

dos troncos e ramais telefonicos; 

Verificar ou constatar defeitos na mesa telefonica, solicitando reparos 

quando necessarios; 

-
- Zelar pela limpeza, conserva9ao e funcionamento do equipamento de trabalho; 

- Executar tarefas correlatas. 

A 

REQU1SITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau ou experiencia de 03 (tres) 

anos na atividade, com curso completo de ensino fundamen 

tal, na data da publica9ao desta Lei. 
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DESCRICAO DE CARGO 


TITULO ATUAL AUXILIAR DE PESSOAL - ESCIiI1'l1.!!RAR~'~I~OL.__-:-",___________ 

TITULO PROPOSTO CODlGO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 

DESCRICAO SUMARIA 

Executar servi~os burocraticos de carater rotineiro, emitir, datilografar/digi

tar, controlar, conferir, classificar e arquivar correspondencias e documentos. 

DESCRICAO DETALHADA 

Atender ao publico interno e externo da Prefei tura, procurando se inteirar 

dos assuntos para solucionar questoes de carater administrativo e prestar infor

ma90es solicitada; 

Datilografar/ digitar comunica90es internas, correspondencias, relatorios, 

quadros demonstrativos, formularios e outros documentos, encaminhando-os 

aos setores pertinentes; 

- Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escritura9ao em formularios 

e impressos; 

- Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos; 

- Preencher e providenciar requisi90es de materiais, capias e outros; 

- Executar levantamentos, anota90es e calcuI os aritimeticos simples; 

- Arquivar correspondencia, documentos, circulares, portarias, normas e processos; 

- Controlar e manter atualizados arquivos e ficharios; 

- Executar servi90s auxiliares de administra9ao de pessoal, tais como atualiza9ao 

de ficharios, arquivos cadastrais, documentos e cartoes, controle de frequencias, 

direitos e vantagens, preenchimento de guias e calculos diversos , sob orienta9ao. 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau de ensino acrescido de treinamento 

especifico. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL AUXILIAR DE BIBLIOTECA 


, CODIGO

TITULO PROPOSTO I IV - CNM - 002I______~A~S~S~IS~T~E~N~T~E~TE~'C~N~IUC~OLUD~E_B~I~BUL~I~O~T~~~CA~I~____~_________-,L_______~__~~__~~I 

DESCRI~AO SUMARIA 

Orientar usuarios de bibliotecas e colaborar na organizagao e controle de 

acervo de bibliotecas. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Colaborar no atendimento aos usuarios em suas demandas de pesquisa e estudo, 

orientando-os no uso dos catalogos e na localizagao de materiais bibliograficos 

e audio-visuais; 

Conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os 

para 0 processamento tecnico; 

Ordenar e arquivar fichas de lei tores, livros e materias audio-visuais da 

da biblioteca; 

- Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados 

a complementagao do acervo bibliografico; 

- Manter a adequada organizagao dos materiais bibliograficos e outros objetos 

da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e armarios, para 

facilitar a localizagao e uso; 

- Proceder a inscri<.;:ao de lei tores para facili tar, sob emprestimo, a retirada 

de obras; 

Efetuar emprestimos de materiais bibliograficos e audio-visual de acordo 

com normas pre-estabelecidas pela Biblioteca; 

- Controlar pedidos de reservas e os emprestimos de Iivros e outros materiais, 

anotando as situa<.;:oes em fichas proprias; 

- Controlar devolu<.;:oes de Iivros e outros materiais emprestados e providenciar 

a recupera<.;:ao com prazos para entrega vencidas, mediante rotinas proprias; 
~ 

- Colaborar para manter 0 acervo em bem estado de conserva<.;:ao; 

- Colaborar nas promogoes cuIturais da biblioteca de acordo com a programac;ao 

estabelecida; 
t/ 
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Colaborar na coleta e tabulagao de dados, mediante utilizagao de formularios 

proprios, para 0 controle dos s~rvigos . desenvolvidos pela Biblioteca; 

_ Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treina

mento especifico. 



rLei v I§I 2905 \ 


DESCRI~AO DETALHADA 

_ Colaborar na coleta e tabula9ao de dados, mediante utiliza9ao de formularios 
,

proprios, para 0 controle dos s~rvi90s,desenvolvidos pela Biblioteca; 

_ Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treina

mento especifico. 
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), 

l DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO I IV - CNM - 003 

DESCRI~AO SUMiRIA 

-Coordenar os trabalhos de sepultarnento, exuma~ao e reinuma~ao, a escritu

ra~ao dos livros de registro e todos os servi~os necessarios ao funciona

mento de Cemiterio Municipal. 

'---- ---------------------- - 1 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Proceder a escri turac;ao do cemi terio, mantendo atualizado 0 cadastro de 

sepultamentos, exumac;oes, reinumac;oes efetuadasj 

Atender aos interessados, dando-lhes as informac;oes solicitadasj 

Cumprir e diligenciar 0 cumprimento dos disposi ti vos legais pertinentes 

as atividades desenvolvidasj 

Manter a ordem e regularidade nos servic;os e zelar pelo asseio e conservagao 

do cemiterio e capelasj 

Atender as requisigoes escritas de autoridades policiais e judiciarias 

para cumprimento de diligencias, executando as exumagoes e reinumac;oes 
necessariasj 

-Atribuir serviC;os de limpeza e conservagao aos pedreiros e serventes, 

coveiros e guardas quando estes nao estiverem executando suas atividades 

especificasj 

Autorizar o inicio de construgoes licenciadas por alvara e a execugao 
de pequenas obrasj 

Embargar construgoes nao autorizadas ou executadas em desacordo com a 
licenga concedida ou projeto aprovadoj 

- Organizar escala de dias e horarios de trabalho dos funcionariosj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau de ensino e treinamento especi

fico na area de atuagao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

- .--.. . -~--
TITULO ATUAL 

FOTOGRAFO 

CODIGO: 
JV - CNM- 004 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Fotografar eventos, locais 
ampliar imagens. 

ou documentos, revelar, reproduzir e 

DESCRI~AO DETALHADA 

Acompanhar equipe da area de Comunica~ao 

ou situa~oes e ilustrar reportagens; 

Social para fotografar eventos 

Revelar e fixar fotografias e filmes, utilizando reagente quimico apropriado; 

Reproduzir copias do negativos do filme; 

~ 

Reproduzir capias de qualquer natureza, inclusive de fotografias que nao 
possuem negativos; 

Ampliar fotografias quando necessario; 

Realizar e orientar atividades de recorte, grava~ao e copia de rioticias 
divulgadas sobre a ,Institui~ao ou que a ela dizem respeito; 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino e treinamento especifico 
acrescido de 02 (dois) anos de experiencia na area. 

c .J 
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DESCRI~AO DE CARGO 

-~--- .' -----_...__.......... 
TITULO ATUAL 

CODIGO 
IV - CNM - 005 

DESCRI~AO SilMARIA 

TITULO PROPOSTO 
FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAlS II 

Efetuar inspe~oes para fazer cumprir normas do municipio que extrapolem 
o ambi~o especifico da fiscaliza~ao fazendaria, da saude publica e da 
execu~ao de obras. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Efetuar inspegoes para fazer cumprir normas derivadas do poder de policia 
administrativa do municipio, nao compreendidas nas areas de tributagao, 
saude publica e execugao de obras; 

Verificar a observancia de posturas munlclpais relacionadas com a obstrugao 
de vias publicas, meio ambiente, comercio de vendedores ambulantes, horario 
de comercio e outros assuntos correlatos, informado processos e expedientes 
relacionados com sua atividade e dando parecer; 

Elaborar relatorios, comunicagoes e notificagoes relativas ao trabalho 
de fiscalizagao; 

- Orientar 0 publico sobre a observancia de normas fiscais pertinentes; 

Fiscalizar, observ.ar e acompanhar 0 cumprimento das leis ambientais e de 
uso do solo. 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treinamento 
especifico. 

http:observ.ar
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----.,.-.. -~---- ..-----~--- ---~-.----.,,~---------

DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
COMPRADOR-----_._--_._--------

TITULO PROPOSTO CODIGO 
COMPRADOR I IV CNM - 006 
---.----

DESCRI~AO SUMiRIA 

Efetuar pesquisas de pre~os e de qualidade, comprar, receber, promover pa
gamento e controlar entrega nos almoxarifados, de mercadorias requisitadas 
por unidades organizacionais da Prefeitura. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Efetuar pesquisa de prec;o e de qualidade de mercadorias requisi tadas por 
unidade organizacional da Prefeituraj 

- Orientar usuario na especificac;ao dos materiais e servic;os solici tados para 
promover processo de licitac;aoj 

Desenvolver as etapas das modalidades de processo de licitac;ao conforme 
criterios legaisj 

- Efetuar compras diretas conforme criterios legais; 

Enviar correspondencias, materiais para publicac;ao e efetuar pagamentos 
a Imprensa Oficial; 

Preparar edi tais e correspondencias a fornecedores conforme especificac;oes 
dos pedidos de comp~aj 

- Controlar documentos e recibos, subsidiando prestac;ao de contaj 

- Informar solici tantes quanto a previsoes de prazos e questoes relacionadas 
a compra de materiais requisitados; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treinamento 
especifico. 



I 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
DESENHISTA PROJETISTA 

I--T-IT-U-L-O-P-R-O- - - ---E -N - - - - - - S -NHO I-' - - - -- '------- - O' Dl -I V _ CNM _ O-O-7POS-TO T -C -I CO EM DE -E - - - -- I',---C- - -GO- - - - - 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Fazer estudos de projetos para abertura de ruas, elaborar, arnpliar ou 
reduzir desenhos, fazer calculos, conferir areas, efetuar levantarnen 
tos e desenhar impressos para a Prefeitura. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Efetuar, quando solicitado, desenho de croquis, localizando os lotes, atraves -
das plantas dos bairros da Prefeitura; 

- Fazer estudos e elaborar desenhos de plantas de bairros, observando dados 
fornecidos pelo topografo, estabelecendo divisas, alinhamentos, colocagao 
de postes etc; 

- Fazer estudos e elaborar projetos para abertura de ruas atraves de informagoes 
colhidas no campo, efetuando os calculos referentes a ,diferenga de nivel, 
distancia reduzida etc; 

- Proceder a ampliagao e redugao de desenhos, obedecendo escalas adequadas; 

- Visi tar a obra, quando solici tado, para discutir e opinar a respei to do 
que devera ser alterado ou corrigido; 

- Conferir areas de loteamento para possivel aprovagao da Prefeitura de acordo 
com normas existentes; 

, - Proceder a localizagao de areas diversas atraves de plantas, para posterior 
descrigao, constando areas em m2 

, distancia, posicionamento etc; 

,
Efetuar levantamento de predios pertencentes a Prefeitura Municipal, a 

fim de elaborar desenhos correspondentes; 

- Desenhar impressos e formularios; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso de nivel de 2Q grau tecnico e experiencia de 
01 (urn) ana na fungao. 



--------------------------------------------------------------

DESCRICAO DE CARGO 


TITULO ATUAL 
TECNICO DE MICROFILMAGEM 


TITULO PROPOSTO CODlGO
TECNICO EM MICROFILMAGEM I IV - CNM 

DESCRICAO SUMiRIA 

Realizar e orientar atividades de microfilmagem utilizando tecnicas 
proprias e realizar controles de qualidade, promovendo a seguranc;.a 
da documentac;ao. 

DESCRICAO DETALHADA 


- .\ 
- Supervisionar atividades de prepara~ao de documentos para microfilmagemj 

- Preparar a confec~ao de sinaleticasj 

- Preparar os devidos "flashs"j 

-- Elaborar notas de esclarecimento para opera~oes de microfilmagemj 


- Duplicar as microformasj 


- Indexar os rolos de filmes processados; 


- Organizar arquivos de microfilmes; 


- Executar planos de mi6rofilmagem; 


Controlar sistematicamente 0 arquivo de seguran~a para microfilmes da 

Prefeitura; 


-- Preencher formularios da area, destinados a execu~ao de rotinas e ao controle 
dos servi~osj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau de ensino e curso ou treinamento 
especifico na area de atua~ao. 
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DESCRI9AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
TECNICO EM AGRIMENSURA - TOPOGRAFO 

TITULO PROPOSTO 
TECNICO EM OBRAS PUBLICAS I 

CODIGO 
IV - CNM - 009 

I 
I 

DESCRI9AO SUMiRIA 

Efetuar levantarnentos, medigoes, estudos e esbogos de terrenos 
destinados a construgoes ou arnpliagoes de obras da Prefeitura. 

I 
[ 

i 
I DESCRI9AO DETALHADA 

Fazer servi90s de nivelamento de ruas, identificando irregularidades 
terrenos; 

- Fazer alinhamento de ruas de acordo com 0 codigo de obras; 

Fazer levantamento planialtimetricos, 
e deficiencias dos terrenos; 

localizando benfeitorias, 

dos 

estadimetricos para comprovar ou defici~. ncias
, 
areaslevantamentosFazer 

de medidas de terrenos; 

- Fazer demarcagoes em terrenos; 

- Proceder a locagao de terrenos, fazendo demarcagoes de acordo com projetos; 

- Fazer alinhamento de meio-fio; 

- Planejar e programar tarefas mediante calculos preparatorios; 

- Executar medi90es de areas e obras; 

- Efetuar demarcagoes de tangentes, nivelando perfis longi tudinais e 
transversais; 

- Proceder a levantamento de areas para construgao, amplia9ao de imoveis 
da Prefeitura ou desapropriagao; 

- Elaborar croquis para cadastro tecnico; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau tecnico e habilitagao em 
agrimensura ou em topografia. 



· b 

DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 

I-------------------r~~------·· 
TITULO PROPOSTO CODIGO 


TECNICO EM EDIFICA~OES I IV- CNM - 010 


DESCRI~AO SUMKRIA 

Efetuar estudos e observa~oes de projetos de obras de media complexidade. 
verificando 0 cumprimento dos padroes tecnicos e das normas vigentes. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Examinar projetos de obras particulares de media complexidade, verificando a 
existencia de erros tecnicos, para orientar 0 proprietario do imovel; 

- Verificar a observancia das normas vigentes quanta ao uso do solo, codigo 
de obras da Prefeitura e a documentagao pertinente; 

- Verificar observancia de criterios tecnicos quanta a iluminagao e ventilagao, 
disposigao e metragem de compartimentos, pe direito minimo e outros itens; 

- Verificar repercussoes da construgao quanto ao escoamento de agua projetado 
e altura maxima permitida, de modo a nao prejudicar vizinhos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 22 grau na area ou estar cursando graduagao 
em Engenharia Civil ou Arquitetura, alem de treinamento espe
cifico acrescido de 01 (urn) ana de experiencia na fungao. 
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DESCRICAO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
OPERADOR DE TERMINAL E OPERADOR DE COMPUTACAO 

TITULO PROPOSTO lCODIGO 
TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS I IV - CNM - 011 

DESCRICAO SUMARIA 

Controlar os campos a serem digitados, testar programas elaborados e orientar 
os digitadores quando a observancia de tecnicas e distribui9ao de servi90s. 
Operar e controlar equipamentos de processamento eletronico e executar 
os servi90s estabelecidos na definiGao dos sistemas. 

DESCRICAO DETALHADA 

Proceder ao controle dos campos a serem digi tados (alfa ou numerico), 
orientando-se pelo "lay-out" fornecido pelo recnico Superior em Informatica; 

Elaborar e testar programas quanta ao formato obedecendo ao controle 
dos campos; 

- Orientar os digitadores quanta ao funcionamento de programas e observancia 
do "lay-out" a ser seguido; 

- Proceder a elabora9ao de programa para impressao de dados; 

- Fazer conversao - de K-7 em tape ou vice-versa, quando necessario; 

- Proceder a execu9ao dos sistemas especificos, para processamento de dados, 
orientando-se por 'Clay-out" ja elaborado; 

- Proceder ao controle dos servi90s realizados; 

- Executar rotinas de seguran9a das informa90es processadas como: 
backup do banco de dados e manuten9ao do sistema operacional; 

- Acompanhar as fases dos programas em andamento, verificando a adequa9ao 
do funcionamento dos sistemas; 

-- Solucionar irregularidades ocorridas durante a opera9ao dos sistemas; 

- Efetuar montagem de programas de media complexidade e testa-los, verifican
do sua viabilidade; 

- Orientar usuario de micro computadores quando a organiza9ao de arquivos , 
armazenamento de informa90es e utiliza9ao de comandos; 

- Executar tarefas correlatas. 



----------------------------------------------~ 

DESCRI~AO DE CARGO I 

I 
~----

TiTULO ATUAL 
TECNICO DE RAIO xl TECNICO DE LABORATORIOI TECNICO DE HIGIENE DENTAL 


TITULO PROPOSTO 1CODIGO 

TECNICO EM SAUDE I IV - CNM - 012 


DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar atividades profissionais da area qe saude de acordo com as 

competencias de seu setor de trabalho. 


DESCRI~AO DETALHADA 

I - Supervisionar 0 trabalho do pessoal auxiliar, realizando seu treinamento, em 
~ 

I servigo ou nao; 

- Participar de execugao de programas de saude; 

- Realizar consultas de enfermagem para criangas sadias, gestantes e adulto, 
para controle periodico; 


- Tirar e revelar radiografias; 


, 
- Realizar trabalhos preventivos na area de odontologia; 


- Auxiliar 0 dentista em seus trabalhos profissionais; 


- Colher material e realizar exames de laboratorio sob supervisao do bioquimico; 


- Auxiliar na realizagao de necropsia e taxidermia de animais; 


- Auxiliar na execugao ' cte pesquisas de ecto e endoparasitas prevalentes; 


- Auxiliar na realizagao de exames listo-patologicos; 


- Realizar exames quimicos, fisicos e biologicos; 


- Auxiliar na realizagao de ensaios periodicos com os pesticidas; 


- Fabricar e manipular insumos destinados ao controle de vetores e roedores; 


Executar a manutengao dos equipamentos de polvilhamento, 
captura e afins; 

- Armazenar produtos quimicos e materiais de uso na esfera de sua competencia; 

- Realizar atividades correlatas. 

/' " 
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DESCRICAO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino na area especifica 
de atua9ao, ou qualquer curso em nivel de 2Q g~au e 
04 (quatro) anos de comprovada experiencia na area de 
atua9ao, acrescido de registro no Conselho respectivo. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
TECNICO DE CONTABILIDADE 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO EM CONTABILIDADE I r IV - CNM - 013 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Selecionar, classificar, contabilizar e conciliar documentos financeiros. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Proceder a classifica~ao contabil de documentos, verificando sua codifica~ao 
junto ao Plano de Contasj 

- Receber, conferir, separar e expedir documentos contabeis diversosj 

- Executar concilia~ao de contas, verificando razao contabil e confrontando 
valores efetivos com os contabilizadosj 

- Preparar documentos, preenchendo formularios apropriados e emitindo remessa 
de servi~o para processamento de dados e posterior conferenciaj 

- Organizar e manter arquivos contabeis, classificando e dispondo a documen
ta~ao em ordem, preparando lotes de documentos para microfilmagemj 

- Catalogar documenta~ao remetida ao arquivo inativoj 

- Apropriar despesas realizadas e dota~oes or~amentarias disponiveisj 

- Controlar pagamentos, compromissos financeiros e creditos financeiros 
d~scentralizados previstos e autorizadosj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Tecnico de Contabilidade e treinamento especifico. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TITULO ATUAL 
INSPETOR DE SAUDE 

TITULO PROPOSTO 
INSPETOR DE SAUDE I ICODIGO 

IV - CNM - 014 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar tarefas simples de identifica9ao de irregularidades qu prejudiquem 
a saude publica. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Identificar irregularidades sanitarias existentes em predios, quintais 
terrenos baldios , logradouros e locais destinados c . e~petaculos publicos; 

Fiscalizar 
locais; 

a cria9ao e manuten9ao de animais nas residencias e outros 

Impor san90es em caso de infra90es das leis e regularidades sanitarios 
em vigor; 

Fiscalizar estabelecimentos de interesse da saude publica no ambito de 
sua competencia; 

- Executar programas de saude sanitaria; 

, . 
- Proceder a coleta de produtos e insumos de interesse da saude publica 

no ambito de sua atua9ao; 

, 
- Zelar pela g uarda e manuten9ao de materiais 

sua disposi9ao; 
e equipamentos colocados a 

- Fornecer subsidios para atualiza9ao de leis e regulamentos em vigor; 

- Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino. 



I 
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DESCRI~AO DE CARGO 

~~------~--------------------------------------------TITULO ATUAL 
FISCAL DE OBRAS 

TITULO PROPOSTO lCODIGO 
FISCAL DE OBRAS I IV - CNM - 015 

DESCRI~AO SUMARIA 

Inspecionar e vistoriar obras particulares, examinando a observancia ao projeto 
aprovado pela Prefeitura e comunicando irregularidades. 

DESCRI~AO DETALHADA 

~ 

- Examinar projetos aprovados e acompanhar "in-loco" sua execu<;;ao; 

- Executar trabalho de inspe9ao e vistoria em obras particulares para cumpri
mento do projeto aprovado pela Prefeitura; 

- Elaborar relatorio da inspe9ao e vistoria executadas para instruir processo; 

Conferir dimensoes, circulares, areas, muros divisorias e outros itens, 
examinando a observancia do projeto aprovado; 

- Fazer verifica9ao completa em obras concluidas, para concessao de baixa; 

- Notificar e levar autos de infra9ao, embargos e preencher laudo de vistoria 
em obras onde haja inobservancia de procedimentos relativos a apura9ao 
de projetos, bem como descumprimento de dispositiv~ legal; 

- Informar processo de renova9ao e transfer~ncia de alvara, reforma, licen9a 
de demoli9ao, aprova9ao, modifica9ao de projetos e outros casos afins 
e dar parecer; 

- Informar em processo relativo a edifica90es, 0 tipo de imovel, area ocupada, 
croquis de local, modifica90es do projeto aprovado e acrescimo de area; 

Comunicar a exist~ncia de material de constru9ao em vias publicas, para 
as provid~ncias cabiveis; 

- Embargar -constru90es irregulares ja notificadas e providenClar "sua:demoli9ao 
de acordo com 0 previsto na legisla9ao vigente; 

- Apreender, quando necessario, materiais de constru90es clandestinas; 

- Notificar responsaveis por danos ou apropria9ao indebita de material incorpo
rado a areas de propriedade do Municipio e estipular prazo para reposi9ao 
ou devolu9ao dos mesmos; 



- ----~-

DESCRI~AO DETALHADA 

- Promover 0 cumprimento da legislac;;ao relacionada a construc;;ao de muros, 
passeios, redes de esgoto e aguas pluviais; 

Auxiliar a fiscalizac;;ao de saude publica, rendas e posturas situac;;oes 
que exijam ac;;ao conjunta dos quatro setores; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BAsICOS: Curso em nlvel de 2Q grau de ensino e treinamento 
especIfico. 
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DESCRICAO DE CARGO 


TITULO ATUAL 
-

TITULO PROPOSTO CODIGO 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE I IV - CNM - 0161 

DESCRICAO SUMiRIA 

Exercer a a9ao fiscalizadora de observancia as normas contidas na legisla9ao de 
prote9ao, conserva9ao e melhoria do me io ambiente. 

DESCRICAO DETALHADA 

- Verificar os niveis de polui9ao sonora, ambiental e hidrica; 


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


- Fazer verifica90es in-loco para de t ectar irregularidades com rela9ao a agres

sao ao meio amb i ente; 

- Realizar medi9ao sonora e gasosa para detectar polui9ao, atraves de aparelhos 
especificos; 

- Atuar em conjunto com fiscais de postura municipal para desenvolver tarefas 
comuns; 

- Realizar atividades correlatas. 

REQPISITOS BASICOS: Curs~ em nivel de 2Q grau de ensino e treinamento 
especifico. 
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DESCRIQAO DE CARGO 

--------I'----
TiTULO ATUAL 

SECRETARIO ESCOLAR 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR IV - CNM - 017I 
DESCRIQAO SUMiRIA 

Realizar trabalhos de atendimento ao publico e de secretaria das escolas 
municipais que ministram ensino pre-escolar e ensino fundamental. 

DESCRIQAO DETALHADA 

- Atender ao publico, alunos, professores e pessoal administrativ~, prestando-lhe 
as informagoes solicitadas. 

- Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais a tinentes ao pessoal e ao 
ensino; 

Planejar, coordenar e supervisionar 0 servigo de secretaria de escola, 
inclusive a elaboragao de relatorios, boletins, horario de aulas, transposigao 
de graus e medias e controle de frequencia dos alunos; 

- Fazer anotagoes e atualizar 0 registro f uncional do pessoal administrativo 
e do magisterio lotado na Escola Municipal. 

- Manter atualizados arquivos, fichar i os e livros de registro; 

- Auxiliar a diregao na organizagao do calendario escolar; 

- Controlar 0 material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; 

- Redigir a correspondencia da escola e controlar sua expedigao e recebimento; 

Executar os servigos de datilografia da secretaria da escola, quando 
necessario; 

- Executar outras atividades correlatas. 

REQUlSITOS BAsICOS: Ensino flli~damental completo. ,~ 

I====~~~~~----=_----------------~~L----------------------
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DESCRIgAO DE CARGO 

I ~-~--
TiTULO ATUAL 

COMPRADOR 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

COMPRADOR II V - CNM - 018I 
DESCRIgAO SUMiRIA 

Efetuar pesquisas de pre90S e de qualidade, comprar, receber, promover pagamen
to e controlar entrega nos almoxarifados, de mercadorias requisitadas por uni
dade organizacional da Prefeitura. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Efetuar pesquisa de pre90 e de qualidade de mercadorias requisi tadas por 
unidade organizacional da Prefeitura; 

Orientar usuarios na especifica9ao dos materiais e servi90s solici tados 
para promover processo de licita9ao; 

- Desenvolver as etapas das modalidades de processo de lici ta9ao conforme 
criterios legais; 

Efetuar compras diretas conforme criterios legais; 

Enviar correspondencias, materiais para publica9ao e efetuar pagamentos 
a Imprensa Oficial; 

- Preparar editais e correspond~ncias a fornecedores conforme especifica90es 
dos pedidos de compra; 

Controlar documentos e recibos, subsidiando presta90es de conta; 

- I,nformar solici tantes quanto a previsoes de prazos e questoes relacionadas 
a compra de materiais requisitados; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em n vel de 2Q grau de ensino acrescido de treina
mento espec fico e 02 (dois) anos de experi~ncia na area. ____--rr-k__I/___ I 
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DESCRIgAO DE CARGO 

I--y---------
TITULO ATUAL 

DESENHISTA PROJETISTA 

TITULO PROPOSTO, CODIGO 
TECNICO EM DESENHO II V - CNM - 019I 

DESCRIgAO SUMiRIA 

Fazer estudos de projetos para abertura de ' ruas, elaborar, ampliar ou reduzir 
desenhos, fazer calculos, conferir areas, efetuar levantamentos e desenhar im
pressos para a Prefeitura. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Efetuar, quando solicitado, desenho de croquis, localizando os lotes, atra
ves das plantas dos bairros da Prefeitura; 

- Fazer estudos e elaborar desenhos de plantas de bairros, observando dados 
fornecidos pelo topografo, estabelecendo divisas, alinhamentos, colocando 
postes etc; 

- Fazer estudos e elaborar projetos para abertura de ruas atraves de informa
~oes colhidas no campo, efetuando as calculos referentes a diferen~a 
de nivel, distancia reduzida etc; 

- Proceder a amplia~ao e redu~ao de desenhos, obedecendo escalas adequadas; 

- Visi ta a obra, quando solicitado, para discutir e opinar a respei to do 
que devera ser alterado ou corrigido; 

Conferir 
, 
areas de loteamento para possivel 

~ 

aprova~ao da Prefei tura de 
acordo com normas extstentes; 

- Proceder a localiza~ao de areas diversas atraves de plantas, para posterior 
descri~ao, constando areas em m2 

, distancia, posicionamento etc; 

Efetuar levantamento de predios pertecentes a Prefeitura Municipal a 
fim de elaborar desenhos correspondentes; 

- Desenhar impressos e formularios; 

- Executar tarefas correlatas. 

,
REQUISITOS BASICOS. Curso em nlvel de 2Q grau tecnlco e "~ , 

experlencla de 
de 03 (tres) anos na fun,ao. r &, 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I---.---=---------
TiTULO ATUAL 

ESCRITURARIO - TECNICO DE PESSOAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II V - CNM - 020
I 
DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar servi90s burocraticos de carater rotineiros; realizar controles e calcu 

los relacionados a administra9ao de pessoal, emitir, datilografar/digitar, con
trolar, conferir, classificar e arquivar correspondencia e documentos. 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Estabelecer contatos com publicos externo e interno da Prefeitura, procurando 

se inteirar dos assuntos para solucionar questoes de carater administrativo e 

prestar informa90es solicitadas; 


Datilografar/digitar comunica90es internas, correspondencias, relatorios, 

quadros demonstrativos, formularios e outros documentos, encaminhando-os 

aos setores pertinentes; 


- Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escritura9ao em formularios 

impressos; 


- Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos procedendo 

a anota90es e controles; 


- Preencher e providenciar requisi90eS de materiais, copias e outros; 

- Executar levantamentos, anota90es e calculos aritimeticos simples; 

- Arquivar correspondencias, documentos, circulares, portarias, normas e 

processos; 


- Controlar e manter 	atualizados arquivos e ficharios; 

- Elaborar, atualizar e conferir folhas de pagamento, relatorios periodicos, 

cadastros e fichas funcionais; 


- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treinamen
to especifico. 
 I 

." ,/ 

~-~ 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I 
~----

TiTULO ATUAL 
TECNICO DE MICROFILMAGEM 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO DE MICROFILMAGEM II V - CNM - 021I 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Planejar e orientar atividades de microfilmagem utilizando tecnicas proprias e 
realizar controles de qualidade, promovendo a seguran9a da documenta9ao. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Avaliar e selecionar documenta9ao para microfilmagem, em a r ticula9ao com 
os usuarios e responsaveis pelos setores da Organiza9ao; 

- Preparar a confec9ao de sinaleticas; 

- Preparar os devidos "flashs"; 

- Elaborar notas de esclarecimento para opera90es de microfilmagem; 

- Duplicar as microformas; 

- Indexar os rolos de filmes processados; 

- Planejar e organizar os arquivos de microfilmes; 

Atender consulta s solicitadas pelos usuarios, utilizando leitora de 
microfilmes; 

- Preparar pianos de microfilmes; 

Controlar sistematicamente o arquivo de seguran9a para microfilmes da 
Prefeitura; 

Preencher formularios da 
, 
area, destinados 

, 
a 

-
execu9ao de rotinas e ao 

controle dos servi90s; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino e curso especifico 
na area de atua9ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

_____________ I----1 
TitULO ATUAL 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

ASSISTENTE TECNICO DE BIBLIOTECA II I V - CNM - 022 

DESCRI~AO SUMARIA 

Orientar usuarios de bibliotecas e colaborar na organizagao e controle de acer
vo de bibliotecas. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Colaborar no atendimento aos usuarios em suas demandas de pesquisa e estudo, 
orientando-os no uso dos catalogos e na localizagao de materiais bibliografi
cos e audio-visuais; 

- Conferir e registrar novos i tens do acervo da biblioteca, preparando-os 
para 0 processamento tecnico; 

- Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audio-visuais 
da biblioteca; 

- Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinan
dos a complementagao do acervo bibliografico; 

- Manter a adequada organizagao dos materiais bibliograficos e outros o~jetos 
da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e armarios, 
para facilitar a localizagao e uso; 

- Proceder a inscrigao de leitores para facilitar, sob emprestimo, a retirada 
de obras; 

- Efetuar emprestimos de materiais bibliograficos e audio-visuais de acordo 
com normas pre-estabelecidas pela Biblioteca; 

- Controlar pedidos de reservas e os emprestimos de livros e outros materiais, 
anotando as situagoes em fichas proprias; 

- Controlar devolugoes de livros e outros materiais emprestados e providenciar 
recuperagao com prazos para entrega vencidos, mediante rotina proprias; 

- Separar e listar material bibliografico a ser encaminhado para encadernagao; 

- Colaborar para manter 0 acervo em born estado de conservagao; 

- Colaborar nas promogoes 
~ 

culturais da biblioteca de acordo com a programagao 
~ 

estabelecidas; 

- Colaborar na coleta e tabulagao de dados, mediante utilizagao de formularios 
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DESCRIQAO DETALHADA 
cont. 

proprios, para 0 controle dos servi~os desenvolvidos pela Biblioteca; 

- Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de treina
mento especifico e 02 (dois) anos de experiencia na 
area. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I-..---------
TiTULO ATUAL 

FOTOGRAFO 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

ASSISTENTE DE COMUNICAQAO II V - CNM - 023I 
DESCRI~AO SUMARIA 

Fotografar eventos, locais ou documentos, revelar, reproduzir e ampliar imagens, 
redigir minutas de release e noti cias. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Acompanhar equipe da area de comunicagao social para fotografar eventos ou 

situagoes e ilustrar reportagens; 

, 
- Revelar e fixar fotografias e filmes, utilizando reage._te quimico apropriado; 

- Reproduzir copias do negativo do filme; 

- Reproduzir capias 
possuem negativ~s; 

de qualquer natureza, inclusive de fotografias que -nao 

- Ampliar fotografias quando necessario; 


- Realizar e orientar atividades de recorte, gravagao e copia de noticias 

divulgadas sobre a Instituigao ou que a ela dizem respeito; 

- Redigir minutas de release, textos e noticias; 

- Executar projetos de video, audiovisuais e outros; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino e treinamen~o eSDec~:~-, 
co acrescido de 04 (quat ro an"OJi d e ex;:e~': e' :-.::=-~ ._~ ==----5-2. . 

~ 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I-----===----=::----
TiTULO ATUAL 

TECNICO EM AGRIMENSURA 	 - TOPOGRAFO 
TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 

TECNICO EM OBRAS PUBLICAS II 	 V - CNM - 024I 
DESCRI~AO SUMiRIA 

Efetuar levantamentos, medigoes, estudos e esbogos de terrenos destinados a 
construgao ou ampliagoes de obras da Prefeitura. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Fazer servigos de nivelamento de ruas, identificando irregularidades dos ter 
renos; 

- Fazer alinhamento de ruas de acordo com 0 codigo de Obras; 

- Fazer levantamento planialtimetricos, localizando benfei torias, elevagoes 
e deficiencias dos terrenos; 

- Fazer levantamentos estadimetricos para comprovar areas ou deficiencias 
de medidas de terrenos; 

- Fazer demarcagoes em terrenos; 

- Proceder a locagao de terrenos, fazendo demarcagoes de acordo com projetos; 

- Fazer alinhamento de~ meio-fio; 

- Planejar e programar 	tarefas mediante calculos preparatorios; 

- Executar medigoes de 	areas e obras; 

- Efetuar demarcagoes de tangentes, nivelamento perfis longitudinais e 
transv:!rsais; 

- Proceder a levantamento de areas para construgao, ampliagoes de imoveis 
da Prefeitura ou desapropriagao; 

- Elaborar croquis para cadastro tecnico; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 22 grau tecnico e habili tagao em 
agrlmensura ou em topografla acrescldo de 02 (d01S) a
nos de experiencia na area. 
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~ESCRI~AO DE CARGO 

I 

TiTULO ATUAL 
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO II I V - CNM - 026 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Coordenador os trabalhos de sepultamento, exumagao e reinumagao, a escrituragao 
dos livros de registro e todos os servigos necessarios ao funcionamento de 
Cemiterio Municipal. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Proceder a escrituragao do Cemiterio, mantendo atualizado 0 cadastr~ de sepul 
tamentos, exumagoes, reinumagoes efetuadasj 

- Atender aos interessados, dando-lhes as informagoes solicitadasj 

- Cumprir e diligenciar 0 cumprimento dos dispositivos legais pertinentes 
as atividades desenvolvidasj 

- Manter a ordem e regularidade nos servigos e zelar pelo asseio e conservagao 
do cemiterio e capelasj 

, 
- Atender as requisigoes escritas de autoridades policiais e j udiciarias 

para ~umprimento de diligencias, executando as exumagoes e reinurnagoes 
necessariasj 

- Atribuir servigos d~ limpeza e conservagao de cemiter i c - aos pedr eiros 
e serventes, coveiros e guardas quando estes nao estiverem executando 
suas atividades especificasj 

-- Autorizar 0 inicio de construgoes licenciadas por alvara e a execugao 
de pequenas obrasj 

- Embargar construgoes nao autorizadas ou executadas em desacordo com a 
licenga concedida ou projeto aprovadoj 

- Organizar escala de dias e horarios de trabalho dos funcionar i osj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQPISITOS BASICOS: Curso em nivel de ~Q grau de ens ':' no acresc i 'c ,
01 (urn) ana de experiencia na area. 

b -e 
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DESCRI~AO DE CARGO 

- T-I......TU=--L- O--P-R-O-P--O-=S-=T::-O----------------------- -  - I CODIGO 
FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAlS III ~__=_CNM - 027- ------------------_. 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Efetuar inspe90es para fazer cumprir normas do municipio que extrapolem 0 ambi
to especifico da fiscaliza9ao fazendaria, da saude publica e da execu9ao de 
obras. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Efetuar inspe90es para fa~er cum~rir normas derivadas do poder de policia 
administrativa do municipio, nao compreendidas nas areas de tributa9a o, 
saude publica e execu9ao de obras; 

Verificar a observancia de posturas munlclpais relacionadas com a obstru9ao 
de vias publicas, meio ambiente, comercio de vendedores ambulantes, horario 
de comercio e outros assuntos correlatos, informando processos e expedientes 
relacionados com sua atividade e dando parecer. 

Elaborar relatorios, comunica90es e notifica90es relativas ao trabalho 
de fiscaliza9ao; 

- Orientar 0 publico sobre a observancia de normas fiscais pertinentes; 

- Fiscalizar, observar e acompanhar 0 cumprimento das leis ambientais e 
uso do solo; 

- Executar tarefas correlatas. 

~QUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido 
A 

de 
treinamento especifico e 03 (tres) anos de experiencia 

, 
na area. 



----

----
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---------I--------------. 
DESCRIGAO DE CARGO 

TITULO ATUAL 

---_.__.------
~fTULo PROPOSTO I COnlGO-

FISCAL DE MEIO AMBIENTE II v - CNM - 028 

DESCRIGAO SUMiRIA 

Exercer a a9ao fiscalizadora de observancia as normas contidas na legisla9ao 
de prote9ao, conserva9ao e melhoria do meio-ambiente. 

-----------.------.---.------~------

DESCRIGAO DETALHADA 

Verificar os niveis de polui9ao sonora, ambiental e hidrica; 

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

, 
- Fazer verifica9ao in-loco para detectar irregularidades com rela9ao a 

agressao ao meio ambiente; 

- Realizar medi9ao sonora e gasosa para detectar polui9ao, atraves de aparelhos 
especificos; 

- Atuar em conjunto com fiscais de postura municipal para desenvolver tarefas 
comunus; 

- Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino e treinamento 
especifico, acrescido de 03 (tr~s) anos de experiencia 
na area de atua9ao. 
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DESCRIQAO DE CARGO 

------.--.~-- --- '- - _ ._--------- -

FISCAL DE OBRAS 
~ULO PROPOSTO 

FISCAL DE OBRAS II l 
COD n;(j- - -'-

, _. V - CI A 

-

- 029 

DESCRIQAO SUMiRIA 

Inspecionar e vistoriar obras particulares, examinando a observancia ac ~~ojeto 
aprovado pela Prefeitura e comunicando irregularidas. 

DESCRIQAO DETALHADA 

-- Examinar projetos aprovados e acompanhar "in-loco" sua execu~ao; 

Executar. trabalho de inspegao e vistoria em obras particulares pars. _~,..:- :, :'..::-.e:-:
to do projeto aprovado pela Prefeitura; 

- Elaborar relatorio da inspegao e vistoria executadas para instru~r _:,:~esso ; 

Conferir dimensoes, circulares, areas, muros divisorios e 0 ~~o s 
examinando a observancia do projeto aprovado; 

- Fazer verifica~ao completa em obras concluidas para concessao de baixs.; 

Notificar e levar autos de infragao, embargos e preencher laudo de -: :'.. 5-:: :::- : =' 
em obras onde haja inobservancia de procedimentos relativos a aD·-=-~=' ~ ='': 
de projetos, bern como discumprimento de dispositivo legal; 

4 ____ _

Informar processo de renovagao e transferencia de alvara, refo~r.a , -- --- -~ --

de demoligao, aprovagao, modificagao de projetos e outros :;as: s 
dar parecer; 

Informar em processo relativo a edificagoes, 0 tiDO ~e ~ -; -~: . 
croquis de local, modificagoes do projeto aprovadc e a ~::-~3 :~-: - -- -

-Comunicar a e~istencia de material de c c ::-,S-::::--·":' :::.. =
as providencias cabiveis; 

Embargar construgoes irregulares -a ::-,:-::: ~ :~: :..: :..: 
de acordo com 0 previsto na l eg:'..s:::.;~: ":'.. ;~ .:-.-:.,. 

-- ~ -- - -- ~ -- -
:-7~: :: ~; =: - - ;::: - - - . ;:;..

- - - - ~ , - =- 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Promover a demoli~ao e apreensao de materiais em areas invadidas; 

- Auxiliar a fiscaliza~ao de saude publica, rendas e posturas situa~08s que 
exijam a~ao conjunta dos quatro setores; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso de nivel de 2Q grau de ensino e treinamento especi 
fico acrescido de 04 (quatro) anos de experiencia. 
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~ESCRIgAO DE CARGO 

I 
--~~--------~--- -------------------------------------------~.~==---------------------------TITULO ATUAL 

--=TI~·T=U=L~O~P~R~O~P~O~S=T~O--------------·- -------------------------.I-C~O~D~I=G~O~-------------

ENCARREGADO DE SERVIQOS GERAIS 	 . V - CNM - 030 

DESCRIgAO SUMARIA 

Zelar pela infra-estrutura das unidadesmunicipais de ensino. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Supervisionar os servigos de limpeza e conservagao das instalagoes fisicas da 

unidade de ensino, bern como de seu mobiliario, equipamentos e materiais; 


- Fazer obedecer as normas de seguranga e higiene do trabalho. 

- Guardar equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho em local apropriado,-zelando por sua conservagao; 


- Coordenar e realizar servigos de carpinteiro, marceneiro, eletricista. 

bombeiro hidraulico, pintor e pedreiro necessario a manutengao da escola; 


- Supervisionar os trabalhos de vigilancia; 


- Supervisionar 0 funcionamento da cantina da escola e a guarda da merenda; 


- Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 22 grau com treinamento especifico 

para 0 trabalho. 


e ( ___1
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--------------------r-------------- -------------------------------------------------- --------
DESCRI~AO DE CARGO 

I-----..----~--

TiTULO ATUAL 
AUXILIAR TECNICO FAZENDARIO E AUXILIAR DE INSPETOR TRIBUTARIO 

---T~IT-U-L-O--P-R-O-P~O~ST~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~C6DIG·O~~~~------I ~

AGENTE FAZENDARIO II _ V - CNM - 031 

DESCRI~AO SliMARIA 

Executar tarefas de media complexidade de apoio as atividades fazendarias. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Receber, analisar e deliberar sobre todo expedi ente encaminhado a area, promo

venda os registros e controles necessarios; 


- Receber, examinar e deliberar sobre pedi do de licenga de funcionamento 

e, quando for 0 caso, fornecer a inscrigao municipal e o Alvara de 

Funcionamento; 


- Receber, analisar e deliberar sobre pedido de alteragao cadastral; 

- Receber, anal i zar e deliberar sobre pedido de baixa de contribuinte, 

solicitando, quando for 0 caso, diligencia fiscal; 


- Receber, analisar e deliberar sobre pedido de Certidao Negativa de Debito 

e, quando for 0 caso, solicitar deligencia fiscal; 


- Expedir Certidoes Neg~tiva de Debito; 


- Manter atualizado 0 cadastro de contribuintes; 


- Receber, autenticar e exercer 0 controle de livros fiscais; 


- Receber, analisar e autorizar pedido de confecgao de documentos fiscais, exer 

cendo 0 seu controle; 


- Atuar os Termos de Notificagao Fiscal exped:idos e promover 0 controle 

dos processos tributarios administrativos; 


- Elaborar mapas de calculos de tributos diversos; 


- Pugnar pelo perfeito cumprimento da leg islagao, exigir 0 debi to apurado 

e, quando for 0 caso, levar 0 assunto ao conhecimento do superior e 

solicitar missao fiscalizadora; 


- Efetuar, quando determinado, revisoes periodicas, no campo, para apurar 

a existencia de construgoes clandestinas; 
 _____--1_----
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'------ --

PESCRI~AO DETALHADA 

Autuar, numerar, registrar os Processos Tributario Administrativos e acom
panhar a sua tramitagao; 


Promover 0 preparo e a formalizagao administrativo-legal dos Processos 

Tributarios Administrativos, para inscrigao em Divida Ativa; 


Instruir Processos Tributarios Administrativos; 

Exercer atividades internas de atendimento a contribuintes, nos assuntos 
de natureza administrativo-fiscalj 

Auxiliar 0 Fiscal de Tributos Municipais no exame e analise de livros 
fiscais, notas fiscais, faturas e outros documentos de contribuintesj 


Preencher formularios; 


Executar servigos de datilografia; 


~ 

Realizar operagoes no computadorj 


Realizar controles orgamenttrios, financeiros e contabeis; 


Realizar analises de receita e de despesa; 


Atender ao publico, prestando informagoes relativas a sua area de atuagao; 


Realizar tarefas relativas a administragao do pessoal fazendario; 


Redigir e encaminhar correspondencia para 0 contribuinte; 


Arquivar e desarquivar documentosj 


Emitir guias e Certidoesj 


Expedir declaragoes em sua area de atuagao; 


Redigir informagoes aos contribuintes relativos a indagagoes e processosj 


Elaborar mapas de calculos de tributos diversos para fins de notificagao 

e recolhimento; 


Realizar outras tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau de ensino e conhecimento 
comprovado na area especifica de atuagao. 



DESCRICAO DE CARGO 

I ~-----~ 

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
CADASTRISTA FISCAL V - CNM - 032I 

DESCRICAO SliMARIA 

Realizar atividades tecnicas relacionadas a cadastramento de unidades .
imobiliarias. 

~_________,_o~_·_______________~~~ ______ __ _ ___________ _ 

DESCRICAO DETALHADA 

- Proceder a revisoes e alteragoes no cadastro tecnico imobiliario; 


- Analisar os langamentos de unidades imobiliarias; 


- Manter atualizado os dados cadastrais; 


- Informar processos de alvara de licenga de 10calizag8.0 de funcionamento, 

de habite-se e outros em sua area de atuag8.o; 


- Controlar a documentag8.o dos imoveis cadastrados; 


~ 

- Realizar operagoes no computador; 


- Expedir declaragoes em sua area de alterag8.o; 


- Emitir guias e certidoes; 


- Efetuar alteragoes de dados em plantas cadastrais; 


- Controlar projetos de edificagoes; 


- Realizar atividades correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso de Topografia em nivel de 22 grau de ensino ou 
qualquer curso em nivel de 22 grau e 02 (dois) anos de 
comprovada experiencia na area. 



__ 
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DESCR~~_O_D_E__~-=~~~~_I _________ __________ ____ __C_ARGO________________________ 

TiTULO ATUAL 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 

--rrTULO PROPOSTO I CODlGO 
TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS II_ _ _ _ ___-L-J ___________V CNM - 033 __ 

DESCRl(;:AO SUMARlA 

Elaborar e aperfei90ar programas para processamento de dados em computador. 

DESCRl(;:AO DETALHADA 

- Proceder a confec9ao de programas especificos para processamento de dados em 
computador mediante sistemas estruturados; 

- Proceder a confec9ao de programas atraves do "lay-out" de arquivos, 
registros e formularios especificados pelo Tecnico Superior em Informatica; 

- Participar de simula90es de sistemas, desenvolvendo testes, gerando arquivos 
e registros necessarios, analisando resultados e efetuando corre90es; 

- Orientar usuarios de micro computadores quanta a defini9ao de registros 
e arquivos necessarios a modalidade especificas de trabalho, al ternativas 
de uso de "software", procedimento de seguran9a dos arquivos e documenta9ao 
das informa90es produzidas; 

- Efetuar montagem de programas de alta complexidade e testa-los verificando 
sua viabilidade; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUlSlTOS BASlCOS: Curso em nivel de 2~ grau de ensino e curso especifico 
na area de atua9ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
TECNICO DE CONTABILIDADE 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO EM CONTABILIDADE II V - CNM - 034r 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Selecionar, classificar, contabilizar e conciliar documentos financeiros. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Proceder a classificagao contabil de documentos verificando sua codificagao 
junto ao Plano de Contas; 

- Receber, conferir, separar e expedir documentos contabeis diversos; 

- Executar conciliagao de contas, verificando razao contabil e confrontando 
valores efetivos com os contabilizados; 

- Preparar documentos, preenchendo formularios apropriados e emitindo remessa 
de servigo para processamento de dados e posterior conferencia; 

- Organizar e manter arquivos contabeis, classificando e dispondo a documen
tagao em ordem, preparando lotes de documentos para microfilmagem; 

- Catologar documentagao remetida ao arquivo inativo; 

- Apropriar despesas realizadas e dotagoes orgamentarias disponiveis; 

Controlar pagamentos, compromissos financeiros e creditos financeiros 
descentralizados previstos e autorizados; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Tecnico em Contabilidade e treinamento especifico 
acrescido de 03 (tres) anos de experiencia na area. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I~~-~-
TiTULO ATUAL 

SECRETARIO ESCOLAR 
TITULO PROPOSTO I CODIGO 

SECRETARIO ESCOLAR J V - CNM - 035 

DESCRI~AO SUMARIA 

Realizar trabalhos de atendimento ao publico e de secretaria das escolas 

municipais que ministram ensino fundamental. 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Atender ao publico, alunos, professores e pessoal administrativ~, prestando

lhes informa~oes solicitadas; 


- Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao 

ensino; 


- Planejar, coordenar e supervisionar 0 servi~o de secretaria da escola, 

inclusive a elabora~ao de relatorios, boletins, horario de aulas, transpo

si~ao de graus e medias e controle de frequencia dos alunos; 


- Fazer anota~oes e atualizar 0 registro funcional do pessoal administrativo 

e do magisterio lotado na Escola Municipal; 


- Manter atualizados arquivos, ficharios e livros de registro; 


- Auxiliar a dire~ao na corganiza~ao do calendario escolar; 


- Controlar 0 material permanente, de consumo e os equipamentos da secretaria; 


- Redigir a correspondencia da escola e controlar sua expedi~ao e recebimento; 


- Executar os servi~os de datilografia da Secretaria da escola, quando 

necessario; 


- Executar outras atividades correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 22 grau completo. 

_~__I
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-------------------,------------------------------------------------------------------------
DESCRIgAO DE CARGO 

I------~--~TiTULO ATUAL 
INSPETOR DE SAUDE 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
INSPETOR DE SAUDE II I V - CNM - 036 

DESCRIgAO SUMARIA 

Identificar irregularidades que prejudiquem a saude publica e emitir pareceres 
sobre vistorias realizadas. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Impor sangoes nos casos de infragoes a leis e regulamentos em vigor; 


- Proceder a investigagao epidemiologica no ambito de sua atuagao; 


- Proceder a coleta de produtos e insumos de interesse de saude publica, no seu 

ambito de atuagao; 

- Emitir pareceres sobre vistorias realizadas; 

- Zelar pela guarda e manutengao de materiais e equipamentos colocados 
, 
a 

sua disposigao; 

- Executar programas de educagao sanitaria no ambito de sua atuagao; 

- Fiscalizar estabeleci~entos e locais de interesse da saude publica no 
ambito 'de sua competencia; 

- Fornecer subsidios para atualizagao de leis e regulamentos em vigor; 

- Executar atividades correlatas. 

~QUISITOS BASICOS: Curso em nivel de 2Q grau de ensino e 04 (quatro) anos 
de comprovada experiencia profissional na area de atuagao. 



--
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DESCRIgAO DE CARGO 

I 

TiTULO ATUAL 
TECNICO DE RAIO X, TECNICO DE LABORATORIO. TECNICO DE HIGIENE DENTAL 

TITULO PROPOSTO ~ CODIGO 
TECNICO EM SAUDE II I V - CNM - 037 

DESCRIgAO SllMARIA 

Executar atividades profissionais da area de saude de acordo com as competencias 
de seu setor de trabalho. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Supervisionar 0 trabalho do pessoal auxiliar, realizando seu treinamento,-em servi~o ou nao; 

I - Participar de execu~~o de programas de saude; 

- Realizar consultas de enfermagem para crian~as sadias, gestantes e adulto, 
para controle periodicoj 

- Tirar e revelar radiografiasj 

, 
- Realizar trabalhos preventivos na area de odontologiaj 


- Auxiliar 0 dentista em seu trabalhos profissionais; 


- Colher material e realizar exames de laboratorio sob supervisao do bioquimico; 


- Auxiliar na realiza~~o de necropsia e taxidermia de animais; 


-- Auxiliar na execu~ao de pesquisas de ecto e endoparasitas prevalentes; 


- Auxiliar na realiza~~o de exames listo-patologicos; 


- Realizar exames quimicos, fisicos e biologicos; 


- Auxiliar na realiza~~o de ensaios periodicos com os pesticidas; 


- Fabricar e manipular insumos destinados ao controle de vetores e roedores; 


- Executar a manuten~~o dos equipamentos de pulveriza~~o, polvilhamento, 

captura e afins; 

- Armazenar produtos quimicos e materiais de uso na esfera de sua competencia; 

- Realizar atividades correlatas. 
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- ----.~---------------------------------------------------------

DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau na area especifica de atua9ao 
e 04 (quatro) anos de comprovada experiencia profissio
nal, ou qualquer curso em nivel de 2Q grau e 08 (oito) 
anos de experiencia comprovada na area de atua9ao, a
crescido de registro no Conselho respectivo. 



-------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------,------------------------------------------------------------------- 

DESCRI9AO DE CARGO 

I------....------~--

TiTULO ATUAL 
BIBLIOTECARIO 

TITULO PROPOSTO CODlGO 
TtCNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA I VI - CNS - 001I 

DESCRI9AO SUMARIA 

Executar servigos tecnicos de biblioteca, divulgar 0 acervo documental; 

atender consultas, pesquisas bibliograficas e de interesse. 


DESCRI9AO DETALHADA 

- Elaborar referencias bibliograficas; 


- Efetuar pesquisas bibliograficas; 


- Orientar e realizar 0 atendimento aos usuarios prestando esclarecimentos 

sobre 0 acervo, utilizagao de catalogos e outros meios de referencia; 

- Registrar, catalogar, classificar e arquivar livros e outros publicagoes; 

- Preparar e divulgar listagens e outros instrumentos de divulgagao do acervo 
documental (periodicos, boletins, listagens estruturadas) e publicagoes 
especiais; 

- Auxiliar 0 usuario no levantamento de bibliografias, na realizagao de 
pesquisas e na localizagao de unidades do acervo; 

- Organizar e manter Gistemas de controle dos emprestimos de livros e outras 
publicagoes; 

- Programar atividades da biblioteca; 

- Organizar biblioteca e indicar fontes de pesquisa, quando solicitado; 

- Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

BEQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Biblioteconomia ou equivalente. 
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DESCRIQAO DE CARGO-"--~ -- ~=~--
TiTULO ATUAL -------------------------

TiTULO PROPOSTO r "CODiGO 
_________ _ _ TE_'C_N_ICO SUPERIOR EM ASSUNTOS EDUCACIONA~~ ~ _ VI - CNS - 002 

DESCRIQAO SUMiRIA 

Executar atividades de planejamento, assessoramento, coordenagao de programas 
e projetos e avaliagao de agoes da administragao do setor educacional. 

- - ----- ----------- --------" .- -

DESCRIQAO DETALHADA 

Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade no setor 
educac ional; 

- Elaborar, analisar e avaliar planos, programas e projetos educacionais; 

- Coordenar, assessorar e avaliar 0 planejamcnto educacional; 

- Elaborar normas e instrugoes de administragao de pessoal, material, patrimo
nio e servigos gerais, no setor educacional; 

Prestar assessoramento tecnico a unidade de ensino do Municipio; 

- Proceder a analise diagnostica e prospectiva da si tuagao educacional do 
Municipio e compatibilizar propostas municipais com os Planos Setoriais 
de Educagao Estaduais e Federais; 

- Elaborar instrugoes e_ orientar sua aplicagao 
de Planos Anuais e Plurianuais de Trabalho; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior com~leto e 
de atuagao ou experiencia de 

~---~


~ 

para elaboragao e execugao 

curso especifico na area 

03 (tres) anos na atividade. 


====.1 ~~~
'
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CARGO 

~ TITULO PROPOSTO -- -- I --r~ _IIG_O-~NS -_-03 ___- _VD _ - · - 0 ----- ----
TECNICO SUPERIOR EM CONTEUDO CURRICULAR ~ _ _ _ 

DESCRICAO SUMARIA 

Executar atividades de adequa~ao de programas e curriculos escolares nas disci
plinas de sua especializa~ao, realizar estudos e pesquisas no campo do conheci
mento especifico do conteudo. 

DESCRICAO DETALHADA 

- Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade no campo 
da educa~aoj 

- Estudar e propor a adequa~ao de programas e curriculos escolares nas escolas 
do Municipioj 

- Subsidiar a elabora~ao de propostas curricularesj 

- Elaborar programas, provas e material instrucional para 0 ensino de 12 
e 22 graus, educa~ao pre-escolar e ensino especializadoj 

- Analisar, avaliar, selecionar e orientar a prepara~ao e utiliza~ao de 
material didaticoj 

Realiz~r estudos e pesquisas no campo do conhecimento especifico dos 
conteudos de sua especializa~aoj 

- Orientar 0 planejamento e acompanhar a execu~ao de atividades curriculares 
na sua area de especializa~aoj 

- Exercer a docencia em treinamento e atividades para desenvolvimento de 
recursos humanos das escolas do Municipioj 

- Executar tarefas correlatas. 



I ~ 

[Lei vI§I 2950 ] 

- --------- --- --- --~--- ----~] 
DESCRI~AO DE CARGO 

TiTULO ATUAI~-- -- - --- - - ------- --------

-T...-i=TUc:::L::-O~PR:-:Oc::P	 - - ---- --------c-:: -O-=c::S-=T-=-O--- COi>IGO 
TECNICO SUPERIOR EM PEDAGOGIA I 	 VI - CNS - 004._---- -----	 ---- ----

DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar atividades de orientagao ao planejamento, desenvolvimento e avaliagao 
do processo pedagogico nas escolas do Municipio ou em atividades educacionais 
dos diversos setores. 

-------- ----------------------------------------~---

DESCRI~AO DETALHADA 

Exercer atividade profissional de nivel superior no campo da Pedagogiaj 

- Orientar 0 planejamento, 0 desenvolvimento e a avaliagao do processo pedago
gico no Municipioj 

- Orientar a elaboragao de plano global de atividade das escolas do Municipioj 

- Orientar e a acompanhar 0 desenvolvimento de programas de ensinoj 

- Propor, orientar e acompanhar estrategias de acompanhamento, avaliagao 
e controle das atividades escolares no Municipioj 

- Planejar e acompanhar a instalagao, organizagao e funcionamento de unidades 
escolaresj 

Realizar estudos e pesquisas que fundamentem propostas de politicas, diretri 
zes e normas educacionaisj 

Elaborar normas e instrugoes relativas a organizagao e funcionamento das 
escolas municipais e orientar sua aplicagaoj 

-- Prestar assessoramento tecnico pedagogico a ,orgaos setoriais e municipais 
em questoes educacionaisj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Pedagogia e instrugao complementar 
em treinamento especifico ou 03 (tres) anos de atuagao na 
atividade. 



• 
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DESCRIgAO DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
RELACOES PUBLICAS/ JORNALISTA 

CODIGO . ------..-TiTUW-PROPOSTO 
TECNICO SUPERIOR EM COMUNICACAO I VI - CNS - 005 

DESCRIgAO SUMARIA 

Desenvolver e acompanhar as atividades de proje~ao da imagem da Institui~ao 
junto aos p~blicos internos e externos, bem como promover 0 relacionamento 
da Institui~ao com a Imprensa. 

.----~~---

DESCRIgAO DETALHADA 

- Elaborar pianos de a~ao de curto e medio prazos, para rela90es p~blicas-e prom090es; 

- Identificar, inventariar, conhecer e acompanhar os p~blicos interno e 
externo da Institui9ao; 

, 
- Manter contatos com a imprensa e orgaos de comunica9ao; 

- Produzir material de divulga~ao, utilizando fontes internas e externas 
para coleta de informa90es; 

, 
Promover e acompanhar pesquisas e avaliar meios de comunica~ao coletiva 
da empresa, quando a sua distribui<;ao, circulag8.o, grau de entendimento 
e aceita9ao; 

Coordenar a elabora9ao e execu9ao de projetos de video, audio visuais, 
fotos e outros; 

Organizar e manter funcionando os arquivos de material jornalistico e 
profissional referente a Institui9ao; 

Organizar, manter e avaliar 0 servi90 de recortes, grava9ao e copias 
de noticias divulgadas sobre a Institui9ao ou que a ela dizem respeito; 

Responder a pedidos de informa90es da Imprensa; 

Coordenar a implanta9ao de programas promocionais intern~s; 

- Organizar e manter atualizados os cadastros, calendarios de eventos, 
"mailing-list" e ficharios de pessoas, grupos, entidades p~blicas e privadas 
e outros; 

Redigir textos, noticias, relises e outros para posterior veicula~ao 
atraves da imprensa; 

Executar tarefas correlatas. 
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~ESCRI9AO DE CARGO 

I~--~-
TITULO ATUAL 

ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 


TITULO PROPOSTO , CODIGO 

ADMINISTRADOR DE CEMITERIO III [ VI - CNS - 006 

I DESCRI9AO SUMARIA 

-Coordenar os trabalhos de sepultamento, exumagao e rei~umagao, a escrituragao 
dos livros de registro e todos os servigos necessarios ao funcionamento 
de Cemiterio Municipal. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Proceder a escri turagao do cemi terio, mantendo atualizado 0 cadastro de 
sepultamentos, exumagao, reinumagoes efetuadas; 

- Atender aos interessados, dando-lhes as informagoes solicitadas; 

- Cumprir e diligenciar 0 cumprimento dos dispositivos legais pertinentes 
as atividades desenvolvidas; 

- Manter a ordem e regularidade nos servigos e zelar pelo asseio e conservagao 
de cemiterio e capelas; 

- Atender as requisigoes escritas de autoridades policiais e judiciarias 
para cumprimento de diligencias, executando as e reinumagoes 
necessarias; 

- Atribuir servigos d~ limpeza e conservagao - do cemiterio aos pedreiros 
e serventes, coveiros e guardas quando estes nao - estiverem executando 
suas atividades especificas; 

- Autorizar 0 inicio de construgoes licenciadas por alvara e 

de pequenas obras; 


- Embargar construgoes nao autorizadas ou executadas em desacordo com a 
licenga concedida ou projeto aprovado; 

- Organizar escala de dias e horarios de trabalho dos funcionarios; 

- Executar tarefas correlatas. 

3 QREQUISITOS BASICOS: Curso em nivel de grau de ensino acrescido de 03 
(tres) anos de experiencia na area. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I ---~-

TiTULO ATUAL 
-

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM RECURSOS HUMANOS I VI - CNS - 007 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar tarefas de sele9ao, desenvolvimento e acompanhamento de recursos 
humanos. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Levantar necessidades de treinamento e aprefei90amento de recursos humanos 
junto as chefias; 

Elaborar projetos de treinamento que iraQ compor a 
~ 

programa9ao anual do 
setor nesta atividade; 

Elaborar previsao or9amentaria das atividades de treinamento; 

Elaborar e manter cadastro de profissionais e entidades publicas e privadas, 
que servirao para consulta e escolha dos instrutores e cursos de interesse 
da Prefeitura; 

- Coordenar, acompanhar e avaliar cursos realizados internamente; 

Elaborar e manter controles individuais de participa9ao em treinamentos; 

- Elaborar levantamentos periodicos do numero de vagas existentes no quadro 
de pessoal, visando a promover a ascensao funcional; 

- Promover concursos internos ou externos para provimento de cargos vagos; 

- Emitir documentos referentes a concursos e treinamentos; 

Proceder a levantamentos e cadastramento dos recursos humanos da Prefeitura 
para efeito de aproveitamento e remanejamento de pessoal; 

- Executar tarefas correlatas. 

,REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior completo, preferencialmente na area 
de Ciencias Humanas: Pedagogia, Administra9ao, Sociolo
gia ou Psicologia. 
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DESCRIQAO DE CARGO 

I~-~--
TiTULOATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM CONTABILIDADE I I VI - CNS - 008 

DESCRIQAO sUMiRIA 

Analisar relatorios e demonstrativos contabeis da Prefei tura, supervisionar 

atividades de contabiliza9ao, elaborar balan90, balancetes e outros demonstra

tivos financeiros. 


DESCRIQAO DETALHADA 

_ 	Supervisionar a classifica9ao e prepara9ao de registros contabeis conforme 

documenta9ao recebida, para posterior processamento; 


-- Supervisionar 0 controle do razao; 


- Supervisionar e orientar servi90s de arquivamento ativo e inativo; 


- Promover, orientar e supervisionar balancetes mensais analiticos e sinteticos, 

mediante processamento da contabiliza9ao; 


- Estudar e promover a atualiza9ao do Plano de Contas da Prefeitura, conforme 

legisla9ao vigente; 


- Elaborar demonstrativos de resultados de balacentes mensais; 


- Promover , orientar e supervisionar balan90 anual e respectivos demonstrativos 

financeiros; 


- Elaborar relatorios periodicos, para fornecimento de subsidios a decisao 

de superiores hierarquicos; 


- Coordenar 0 registro e 0 controle do ativo imobilizado; 


- Coordenar a elabora9ao de calculos relativos a recolhimentos legais de 

impostos e taxas, para efetivagao de pagamentos; 

-	 Realizar analise contabil e elaborar pareceres; 

-	 Atender auditorias externas, fornecendo informagoes sobre documentos e 
movimento contabil; 

- Coordenar a prestagao de assistencia tecnica as unidades organizacionais 
da Prefeitura que realizam atividades contabeis e financeiras; 

- Conferir prestagoes de conta de unida~a~i:acionais da Prefeitura; I________~ 
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Conferir empenhos, documenta~ao para pagamentos e outros; 

- Controlar despesas especificas, creditos financeiros descentralizados 
e outros; 

, 
- Elaborar a Tomada de Contas da Prefeitura para 0 

~ 

orgao estatal 
responsavel; 

- Levantar dados para entidades governamentais que trabalham com 
estatistica na sua area de atua~ao; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BAsICOS: Curso Superior de Ciencias Contabeis. 



q 
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DESCRIgAO DE CARGO 

I

~----

TiTULO ATUAL 
ADMINISTRADOR DE EMPRESA 

--T~I~'T-U-L-O~P~R~O~P-O~ST~O~-----------------------------------------~I-C~6~D-I-G-O---------------

TECNI CO SUPERIOR EM ADMIl'!I_S_T_R_A--"Q'-A_O I V_I - C_NS - O_O_9-L________ ___ ____ ____ _____ 

DESCRIgAO SUMARIA 

Organizar, estruturar, conduzir e liderar atividades administrativas. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Organizar, estruturar e conduzir atividades administrativas da Prefei tura, 
promovendo 0 aperfeigoamento de sistemas, metodos e processos de trabalho; 

- Levantar dados, junto a unidades organizacionais, relativos a processos 
e procedimentos utilizados; 

- Estudar e analisar os dados levantados; 

- Racionalizar processos e procedimentos tendo em vista a melhoria de resulta
dos e/ou diminuigao de custos; 

- Elaborar normas de procedimentos; 

- Elaborar diagramas, fluxogramas, gr~ficos e outras formas de representagao 
de informagoes; 

- Elaborar "lay-out" j 

- Estudar, analisar, prop~r, redefinir e implantar formul~rios e outros 
instrumentos administrativos; 

- Elaborar metodos e processos nao sistematizados; 

- Identificar, junto as unidades organizacionais, necessidades 
sistematizados; 

- Participar de processos de informatizagao, colaborando na 
de demandas junto a usu~rios e na implantagao de novas ronas; 

- Proceder a controles financeiros, c~lculos e apropriagoes de 
trando e processando informagoes; 

- Registrar em mapas posigoes financeiras; 

- Manter controles sobre gastos e suas respectivas alteragoes; 

- Executar tarefas correlatas. 

de processos 

identificagao 

custo, regis
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Administra9ao ou equivalente. 



ILei v I§I 2959 I 


DESCRI~AO DE CARGO 

TiTULO ATUAL 
BIOQUIMICO, FARMACEUTICO, DENTISTA, ENFERMEIRO, MEDICO. 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SAUDE I VI - CNS - 010 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar atividades de saude que requerem curso superior em bioquimica, 
odontologia, enfermagem e medicina. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Participar 
de saude em 

da execugao de programas, estudos, 
sua area especializada; 

pesquisas e outras atividades 

- Executar atividades 
sua especialidade; 

profissionais da area de saude, correspondentes a 

- Participar do planejamento da assistencia a saude, articulando-se com 
outras instituigoes para implementagao de agoes integradas; 

~ 

- Planejar e executar programa de treinamento, em servigo ou nao, dos recursos 
humanos da area de saude; 

Realizar ou participar de reunioes com a comunidade para desenvolver agoes 
de melhoria das suas condigoes de saude; 

- Integrar equipe multiprofissional para assegurar 0 efetivo atendimento 
as necessidades da populagao; 

- Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de atuagao.

k 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I---..---------'--------
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SANITARISMO I I VI- CNS - 011 

DESCRI~AO SliMARIA 

Desenvolver trabalhos de planejamento e execugao na area da saude publica 
relacionada com a fisica, nutrigao e engenharia sanitaria de alimentos e ,.. 
agronomica, medicina veterinaria e biologia de alimentos. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Desenvolver estudos, projetos, pareceres e pianos destinados as agoes de 
saude publica e ao planejamento sanitario do municipio e participar de 
elaboragao de normas na sua area de atuagao; 

- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua espe5iali~ade, 
no campo da Engenharia Sanitaria, Engenharia de Alimentos, Nutrigao, Fisica 
Engenharia Agronomica e Medicina Veterinaria de acordo com as competencias 
do orri8.o onde a tua ; 

- Planejar, coordenar, orientar e executar programas e orojetos de saude publica 
desenvolvidos no Municipio, observados as competencias das orgaos onde 
atua; 

- Examinar projetos, processos e outros documentos, elaborar estudos e pesquisas, 
emitir pareceres, 
tecnicas para fins 

laudos 
admi~is

e relatorios, 
fiscaistrativos, 

realizar vistorias 
ou judiciais; 

e fiscalizagoes 

- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua 
, 
area 

de atuagao; 

- Orientar e coordenar trabalhos executados por seus auxiliares; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de atu~~. 

~#-c- ~/ 



DESCRI9AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 
INSPETOR DE SAUDE 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
INSPETOR DE SAUDE III I VI - CNS - 012 

DESCRI9AO SUMiRIA 

Executar programas de fiscaliza<,;:ao, educa<,;:ao e controle sani tarios bem como 
emitir pareceres e informes sobre a materia. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Executar programas de fiscaliza<,;:ao, controle, licenciamento, cadastramento 
e atendimento relacionados direta ou indiretamente a saude individual 
e coletiva; 

- Emitir pareceres e informes tecnicos sobre materia relacionada com seu 
campo de atua<,;:ao; 

- Pesquisar e investigar epidemiologicamente doen<,;:as relativas a utiliza<,;:ao 
de produtos e as condi<,;:oes ambientais e de trabalho; 

- Fiscalizar no ambito de sua jurisdi<,;:ao a propaganda comercial no que diz 
respeito a sua adequa<,;:ao as normas de prote<,;:ao a saude; 

,- Zelar pela guarda e manuten<,;:ao de materiais e equipamentos colocados a 
sua disposi<,;:ao; 

- Executar programas de educa<,;:ao sanitaria; 

- Fornecer subsidios para elabora<,;:ao de instrumentos executivos e de controle; 

- Fornecer subsidios para elabora<,;:ao de leis e regulamentos em vigor; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso superior relacionado com a area de atua<,;:ao. _I~ I 
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~--

DESCRIC1AO DE CARGO 

I~-------:......---
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ORQAMENTO I VI - CNS - 013 

DESCRI~AO sUMiRIA 

Elaborar or9amento de pIanos, programas e projetos, proceder an~lises, progra

mar, calcular, apropriar, corrigir e acompanhar custos na Institui9ao. 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Elaborar ou participar da elabora9ao de or9amentos correspondentes a pIanos, 

programas e projetos anuais e plurianuais da Prefeitura ou dos quais esta 

participe; 


- Elaborar relatorios ou demonstrativos de acompanhamento fisico-financeiro 

da programa9ao anual e plurianual da Institui9ao; 


- Realizar 0 controle da execu9ao or9amentaria dos recursos administrados 

pel a Prefeitura; 


- Assessor orgao e entidade que utilizam recursos administrados pela 

Institui9ao, bern como suas unidades organizacionais em assuntos referentes 

a or9amento; 


- Realizar, orientar ou supervisionar 0 controle de movimenta9ao financeira 

de caixa e bancos, medi~9.nte boletins demonstrativos de composi9ao de saldos; 


- Controlar e conferir documentos financeiros; 

- Controlar creditos descentralizados de unidades organizacionais; 

- Programar, calcular, aproporiar, corrigir e acompanhar custos na Institui9ao 

e proceder a analises de custos; 


- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Ci~ncias Contabeis, Administra9ao 

ou em Economia. 
 _-1---
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DESCRI(;AO DE CARGO

I~----
TiTULO ATUAL 

ADVOGADO 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SERVIgO JURIDICOS I I VI - CNS - 014 

DESCRI(;AO SUMARIA 

Desenvolver e acompanhar atividades jurid~cas de interesse da Instituigao 
no ~mbito administrativ~, civil, trabalhista e comercial; elaborar contratos 
e aditamentos, apresentar recursos em qualquer das inst~ncias; emitir pareceres 
para subsidiar decisoes executivas. 

DESCRI(;AO DETALHADA 

_ 	 Acompanhar de defender os interesses da Prefei tura, no que diz respei to 
a processos, representando-a junto a 6rgaos do poder Executivo e Judici~ri~, 
entidades aut~rquicas e outros; 

~ 

- Elaborar petigoes iniciais de agoes de diversas naturezas e de interesse 
da Prefeitura; 

- Ajuizar agoes, estudando processos e solicitando despachos do Juiz respons~
vel mediante justificativas da agao; 

- Acompanhar a efetivagao de citagoes com a finalidade de confirmar 0 desenvol
vimento da agao, conforme interesse da Prefeitura; 

- Participar de audiencias realizando a defesa oral de discussao e justificati 
vas de provas; 

- Interpor recursos, contestar agoes distribuidos contra a Prefeitura, executar 
queixas e acompanhar 0 aesenrolar dos processos; 

- Prestar assistencia juridica a dirigentes e a unidades organizacionais 
da Prefeitura; 

- Elaborar e estudar pareceres, analisando aspectos juridicos e administrativos 
visando a subsidiar decisoes; 

- Elaborar contratos de diversos naturezas, analisando assuntos e estudando 
aspectos legais; 

-	 Redigir oficios, portarias, expedientes e outros, tendo em vista objetivos 
explicitados pelos diversos 6rgaos da Prefei tura e a regularidade das 
agoes administrativas; 

- Participar de equipes de trabalho, comissoes e outras formas de atividade 
multidisciplinar; 

- Conferir processos, documentos e outros para posterior assinatura de dirigen
tes e do Prefeito; 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Proceder a leitura das Diarios Oficiais, legisla~ao em geral e especi
fica da Prefeitura, resolw;;oes, regulamentos, livros sobre doutrina 
juridica e jurisprudencia, procedendo ao estudo interpreta~ao dos 
textos; 

- Elaborar relatorio de acompanhamento de a~oes judiciais para subsidiar 
dirigentes e 0 Prefeito; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Direito. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I 
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS SOCIO-ECONOMICO I VI - CNS - 015I 

DESCRI~AO SUMARIA 

Realizar 
t~cnica 
projetos 

estudos t~cnicos, an~lises e pesquisas bem 
aos servidores ?a Prefei~ura Municipal na 
em assuntos das areas economicos e sociais. 

como prestar assist~ncia 
elabora~ao de plano e 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Entrosar-se com t~cnicos das diversas areas da Prefeitura, fornecendo , 

sUbsfdios para a elabora~ao de pIanos, programas e projetos nas areas 
economicos e sociais; 

- Emitir pareceres t~cnicos em sua ~rea de atua~ao; 

, 
- Elaborar documentos, relatorios e outros com rela~ao a assuntos socio-

A 

economicos; 

- Avaliar as potencialidades e demandas do Municipio em sua ~rea de especiali
dade; 

, 
- Estudar e analisar dados para subsidiar politicos de atua~ao em sua area 

de compet~ncia; 

- Desenvolver metodologias de pesquisa; 

- Elaborar estudos sobre temas de sua ~rea de compet~ncia, visando a oferecer 
suporte para pIanos, programas e projetos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Ci~ncias Sociais ou Economicas. 
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DESCRICioDE CARGO 

~. I ------,.------------'-----~... 
TITNLO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 
I 

COIH@O 

TECNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA I VI - CNS - 016 


DESCRICAO 5;mdRIA 

~ 
Estudar a estrutura psiquica de comportamento das seres ·humanos; desempenhar . 
tarefas relacianadas a problemas pessoal, a problematica educacicmal e a 
estudas clinicos individuais. \ 

DESCRICAO DETALHADA 

_ Elaborar e aplicar metodQs e tecnicas de pesquisa das carac"teri'stiGas 

psicol;gicas dos inclividuos; 


- Organizar e aplicar metodos e tecnicas de recrutamento, s;ele<;ao, e 0rientaq;ao 

profissional; 


- Proceder a aferi<;ao desses processos para contrale de sua validade; 


- Realizar estudos e aplica<;oes praticas no campo da educa~ao; 


Realizar trabalhos de psicologia clinica; 


- Executar tarefas correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Psicologia __1
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DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 
ASSISTENTE SOCIAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SERVIgO SOCIAL I I VI - CNS - 017 

DESCRI~AO SUMARIA 

Prestar assistencia a membros da comunidade local e a entidade que os congregam 
para identificagao de problemas, levantamento de alternativas, prioridades 
e 0 encaminhamento aos setores competentes. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Efetuar visitas domiciliares a associagoes comunitarias e outras instituigoes, 
procedendo a formas diversificadas de estudo de si tuagoes problemas que 
devam ser objeto de agoes assistenciais da Prefeitura; 

- Prestar orientagoes relacionadas as areas de saude, trabalho, integragao 
social, educagao, previdencia social, planejamento social, servigo social 
do luto, programas habitacionais, assistencia familiar e ao menor, promovendo 
articulagao com orgaos e insti tUigoes publicas e privadas da comunidade 
para encaminhamento adequado as politicas e diretrizes de trabalho da 
Prefeitura; 

- Organizar grupos terapeuticos, educativos e promocionais, em articulagao 
com outros profissionais que atuem em areas especlficas de atendimento; 

- Assessorar e prestar apoio a chefias e profissionais das diversas unidades 
organizacionais em ass~ntos relacionados a area social; 

- Realizar agoes inventivas voltadas para atendimento de situagoes problema; 

- Elaborar cadastro de pessoas, instituigoes e entidades inscritas em programas 
sociais de assistencia e encaminhamento; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Serv'go Social. 

_~_I~ 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I----..-------
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 

ANALISTA FAZENDARIO I I VI - CNS - 018 


DESCRI~AO sUMiRIA 

Realizar atividades fazendarias complexas relacionadas com a tributagao, 

orgamentagao, finangas e contabilidadeo 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Controlar a legislagao dos audito~tributari~e fiscaisj 

- Manter atualizada a legislagao tributaria, orgamentaria, finance ira e 

contabel do Municipioj 


- Propor alteragoes na legislagao tributaria em fungao de necessidades dectadas, 

atraves do desenvolvimento das atividades de fiscalizagaoj 


- Promover pesquisas e divulgagao da materia tributaria fiscal e orgamentariaj 

- Solucionar consultas formalmente apresentadas por contribuintes ou por 

orgaos representativos de classes de contribuintesj 


- Zelar pela correta e uniforme interpretagao e aplicagao dos instrumentos 

de fiscalizagao e de estimulo a produgao fiscal, atualizando e adequandoj 


_. 

- Examinar questoes espec1a1s susci tadas entre 0 fisco e os contribuintes, 


relativamente a interpretagao e aplicagao da legislagao tributariaj 


- Propiciar suporte tecnico a outros orgaos em materia de legislagao tributaria 

e de execugao orcamentaria, financeira e contabelj 


- Controlar e executar a legalidade da execugao orgamentaria, financeira 

e contabelj 


- Executar atividades correlataso 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de atuagao 

~ • / _ 0______------ 



DESCRI~AO DE CARGO 

I~--------'--

TiTULO ATUAL 
ENGENHEIRO/ ARQUITETO/ PAISAGISTA/ PROJETISTA/ URBANISTA 


TITULO PROPOSTO I CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM EDIFICAgOES E OBRAS PUBLICAS I VI - CNS - 019 

DESCRI~AO SuMARIA 

Desenvolver estudos, projetos, pareceres e pianos destinados a realiza9ao 
de obras publicas e a planifica9ao e desenvolvimento urbano do municipio 
e participar de elabora9ao de normas na sua area de atua9ao. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua especialidade, 

no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo 
com as competencias do orgao onde atua; 

- Desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e proj etos de obras 
publicas, ou edifica90es localizadas no Municipio, observadas as competencias 
do orgao onde atua; 

- Examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar calculos; emitir 
pareceres, laudos e relatorios; realizar vistorias e fiscaliza9ao tecnica, 
para fins administrativos, fiscais ou judiciais; 

, 
- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area 

de atua9ao; 

- Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Engenharia/ ~rqu~.te_ tura nas suas diversas 
IL....-__I ____~especializ~Goes. ~ . 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I 
~-~--

TiTULO ATUAL 
INSPETOR TRIBUTARIO 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAlS I VI - CNS - 020 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Exercer tarefas na area de fiscalizag8.o de tributos munlclpais junto a estabe

lecimentos com a finalidade de manter regularizada a ai tuag8.o desses perante 

a Administrag8.o Publica Municipal. 
 I 

I 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Exercer atividades tecnico-fiscal de tributag8.o fazendaria; 

- Orientar, coordenar e controlar atividades relativas a tributag8.o, fiscaliza

g8.0 e arrecadag8.o; 


- Estudar e propor metodos e tecnicas gerais de natureza fiscal; 

- Coordenar, eventualmente, grupo de trabalho fiscal, quando designado; 

- Elaborar termos de inicio de ag8.o e verificag8.o fiscal; 

- Examinar e analisar livros fiscais, contabeis, notas fiscais, faturas, 

balangos e quaisquer outros documentos de contribuintes; 


- Expedir notificagoes, autos de infrag8.o e operar demais langamentos previstos 

em leis e regulamentos municipais; 


- Elaborar mapas de calculos de tributos diversos, com os respectivos debitos 

de contribuintes autuados, para fins de notificag8.o, fiscal e/ ou 

recolhimento; 


- Instruir processos Tributarios Administrativos (PTA), inclusive; elaborando 

replicas e treplicas fiscais; 


- Efetuar diligencias e levantamentos fiscais, para instrugao de processos, 

papeletas e orientag8.o de contribuintes; 


- Promover a avaliag8.o ou reavaliag8.o de bens imoveis para efeitos tributarios 

de competencia municipal; 


- Cs>locar na administrag8.o da Contribuig8.o de melhoria, em raz8.o de obras 

publicas executadas, para delimitar as areas de incidencias, listar imoveis 

beneficiados, identificar proprietarios ou possuidores, objetivando a 

sua correta e justa cobranga; 


k-A! ~________-..JI~--_ I------------------------~-----------
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DESCRI~AO DETALHADA 

Verificar area de estabelecimentos comerClalS, industriais e prestado
res de servi<;:os, para fins de fiscaliza<;:ao e cobran<;:as de taxas 
municipais; 

- Exercer atividades externas em provei to da manuten<;:ao e atualiza<;:ao 
do Cadastro de Contribuintes; 

- Verificar 0 tipo de la<;:amento a que esta sujei to 0 imovel, para 
efeito de cobran<;:a de tributos municipais; 

Efetuar revisoes periodicas no sentido de apurar a existencia 
de constru<;:oes clandestinas e promover e desdobramento de lotes; 

- Exercer plantao fiscal para orienta<;:ao do contribuinte acerca 
da legisla<;:ao tributaria municipal; 

- Exercer atividades de campo, no levantamento fisico do cadastro 
Imobiliario, visando a sua permanente atualiza<;:ao, para uma perfeita 
e justa tributa<;:ao; 

- Examinar recursos contra lan<;:amentos; 

- Colaborar, quando determinado, com a fiscaliza<;:ao municipal de 
obras e de saude publica; 

Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BAsICOS: 	 Curso Superior de Direito, Ciencias Contabeis, 
Ciencias Economicas, Estatistica ou Administra<;:ao 
de Empresas. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

~____I 
TiTULO ATUAL 

ANALISTA DE COMPUTA~AO 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM INFORMATICA I I VI - CNS - 021 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Analisar, planejar e implantar sistemas estruturados de processamento de 
dados e desenvolver aplicagoes de "software" e linguagens mediante utilizag8.o 
de micro computadores. 

DESCRI~AO DETALHADA 

_ 	Proceder a configurag8.o das demandas de informagoes dos usuarios dimen
sionando e avaliando a conveniencia da utilizag8.o das modalidades de atendi
mento mediante 0 processamento eletronico de dados; 

- Definir 0 objetivo e as tarefas da analise de sistemas a serem desenvolvidos; 

- Organizar e orientar a execug8.o da analise de sistemas, estabelecendo 
tarefas a serem executadas pelos membros da equipe; 

- Analisar os metodos e procedimentos dos sistemas em uso, propondo melhorias 
quando a produtividade, racionalizag8.o e atualidade; 

- Estudar e racionalisar formularios ou documentos de trabalho cujos dados 
devem ser processados; 

- Preparar 0 fluxograma de sistemas estruturados; 

- Definir as necessidades de dados para 0 estudo dos sistemas; objeto de 
estudo e desenvolvimento; 

- Escrever descrig8.o narrativas da operag8.o do sistema; 

- Preparar e organizar a documentag8.o dos sistemas; 

- Analisar fluxos de trabalho preparando as respectivas rotinas graficas; 

- Organizar os arquivos de dados; 

- Preparar manuais de metodos; 

- Acompanhar a implantag8.o dos servigos; 

- Efetuar corregoes e alteragoes necessarias ao aperfeigoamento de sistemas; 

- Executar tarefas correlatas. 

r, 
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior completo e curso especifico na area 
de atuac;ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

------.,...--------I JI 
TiTULO ATUAL 

BIBLIOTECARIO 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA II VII - CNS - 022I 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar servi~os tecnicos de biblioteca; divulgar 0 acervo documental; 
atender consultas, pesquisas, bibliograficas e de interesse. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Elaborar referencias bibliograficas; 


- Efetuar pesquisas bibliograficas; 


- Orientar e realizar 0 atendimento aos usuarios prestando esclarecimentos 

sobre 0 acervo, utiliza~ao de catalogos e outros meios de referencia; 

- Registrar, catalogar, classificar e arquivar livros e outras publica~oes; 

- Preparar e divulgar listagens e outros instrumentos de divulga~ao do acervo 
documental (periodicos, boletins, listagens estruturadas) e publica~oes 
especiais; 

- Auxiliar 0 usuario no levantamento de bibliografias, na realiza~ao de 
pesquisas e na localiza~ao de unidades do acervo; 

- Organizar e manter sistemas de controle dos emprestimos de livros e outras 
publica~oes ; 

- Organizar e manter sistemas de controle da utiliza~ao do acervo de modo 
a orientar a amplia~ao, atualiza~ao e recupera~ao do acervo; 

- Programar atividades da biblioteca; 

- Organizar biblioteca e indicar fontes de pesquisa, quando solicitado; 

- Planejar e promover atividades de apoio a educa9ao, difusao da informa9ao, 
cul tura e lazer, mediante a realiza~ao de cursos, exposi~oes concursost 

literarios e artisticos, apresenta~oes cenicas e outras, de modo a estimular 
a dinamica socio-cultural da comunidade; 

- Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Biblioteconomia, acrescido de 04 (quatro) 
anos de atua~ao na area ou cur 0 de especializa~ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS II VII - CNS - 023 

DESCRI~AO SUMARIA 

Exercer atividades de planej amento; assessoramento, coordenagao de programas 
e projetos e avaliagao de agoes da administragao do setor educacional. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade no setor 
educacional; 

- Elaborar, analisar e avaliar planos; programas e projetos educacionais; 

- Coordenar, assessorar e avaliar 0 planejamento educacional; 

Elaborar normas e instrugoes de administragao de pessoal, material 
patrimonio e servigos gerais, no setor educacional; 

Prestar assessoramento tecnico a unidades de ensino do Municipio; 

- Proceder a analise diagnostica e prospectiva da situagao educacional do 
Municipio e compatibilizar propostas municipais com os Planos Setoriais 
de Educagao Estaduais ~ Federais; 

-- Elaborar instrugoes e orientar sua aplicagao para elaboragao e execugao 
de Planos Anuais e Plurianuais de trabalho; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior completo e especializagao na area de 
atuagao ou experiencia de 06 (seis) anos na atividade. 



DESCRI~AO DE CARGO 

I-----.--------
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM CONTEUDO CIRRICULAR II VII - CNS - 024 

DESCRI~AO SliMARIA 

Executar atividades de adequa9ao de programas e curriculos escolares nas 
disciplinas de sua especializa9ao; realizar estudos e pesquisas no campo 
do conhecimento especifico do conteudo. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade, no campo 
da educa9ao; 

- Estudar e prop~r a adequa9ao de programas e curriculos escolares nas escolas 
do Municipio; 

- Subsidiar a elabora9ao de propostas curriculares; 

- Elaborar programas, provas e material instrucional para 0 ensino de 

e 2Q graus, educa9ao pre-escolar e ensino especializado; 


~ 

- Analisar, avaliar, selecionar e orientar a prepara9ao e utiliza9ao de 
material didatico; 

- Realizar estudos e pesquisas no campo do conhecimento especifico dos 
conteudos de sua especializa9ao; 

~ 

- Orientar 0 planejamento e acompanhar a execu9ao de atividades curriculares 
na sua area de especializa9ao; 

Exercer a docencia de treinamento e atividades para desenvolvimento de 
recursos humanos das escolas do MUnicipio; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior e licenciatura na area de atua9ao, 
acrescido de especializa9ao ou 04 (quatro) anos de expe - I 
riencia especifica. 

___~I_-
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DESCRIl;AO DE CARGO 

I-----,.--------
TiTULO ATUAL 

I ~T~I~T~U~L~O~PR~O~P~O~S~T~O--------------------------------------TI-C~O~D~I~G~O~------------
TECNICO SUPERIOR EM PEDAGOGIA II VII - CNS - 025 

DESCRIl;AO sliMARIA 

Executar atividades de orienta~ao ao planejamento, desenvolvimento e avalia~ao 
do processo pedagogico nas escolas do Municipio ou em atividades educacionais 
dos diversos setores. 

DESCRIl;AO DETALHADA 

- Exercer atividade profissional de nivel superior no campo da pedagogia; 

- Orientar 0 planejamento, 0 desenvolvimento e a avalia~ao do processo pedago
gico no Municipio; 

- Orientar a elabora~ao de plano global de atividade das escolas do Municipio; 

- Orientar e acompanhar 0 desenvolvimento de programas de ensino; 

- Propor, orientar e acompanhar estrategias de acompanhamento, avalia~ao 
e controle das atividades escolares no Municipio; 

- Planejar e acompanhar a instala~ao, organiza~ao e funcionamento de unidades 
escolares; 

- ReaLizar estudos e pesquisas que fundamentem propostas de politicas, diretri
zes e normas e ducacionais; 

- Elaborar normas e instru~oes relativas a organiza~ao e funcionamento das 
escolas municipais e orientar sua aplica~ao; 

, ~ 

- Pres tar assessoramento tecnico-pedagogico a orgaos setorias e municipais 
em questoes educacionais; 

- Executar tare fas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Pedagogia e instru~ao complementar 
com especializa~ao na area ou 06 (seis) anos de atua~ao 
na atividade. 



~--
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior completo de Comunicagao Social, Jo£ 
nalismo, Relagoes Publicas ou correlato, acrescido 
de especializagao ou 04 (quatro) anos de experien
cia compravada. 



ILei v I§I, 2978 


DESC~I(;AO DE CARGO 

-----.---____~___II 
TiTULO ATUAL 

RELAQOES PUBLICAS - JORNALISTA 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM COMUNICAQAO II VII - CNS - 026I 

DESCRI(;AO SUMKRIA 

Desenvolver e acompanhar as atividades de proje<;ao da imagem da Insti tui<;ao 
junto aos publicos interno e externo, bem como promover 0 relacionamento 
da Institui<;ao com a Imprensa. 

DESCRI(;AO DETALHADA 

- Elaborar pIanos de a<;ao de curto e medio prazos, para rela<;oes publicas-e promogoes; 

- Identificar, inventariar, conhecer e acompanhar os publicos interno e 

externo da Instituigao; 


, 
- Manter contatos com a imprensa e orgaos de comunicagao; 

- Produzir material de divulgagao, utilizando fontes internas e externas 
para coleta de informagoes; 

- Promover e acompanhar pesquisas e avaliar meios de comunicagao coletiva 
da empresa, quando a sua distribui<;ao circulagao, grau de entendimento 
e aceitagao; 

- Coordenar a elaboragao e execu<;ao de projetos de video, audio visuais, 

fotos e outros; 


- Organizar e manter funcionando os arquivos de material jornalistico e 
profissional referente a Instituigao; 

- , 
- Organizar, manter e avaliar 0 servigo de recortes, gravagao e copias de 

noticias divulgadas sobre a Instituigao ou que a ela dizem respeito; 

- Responder a pedidos de informagao da Imprensa; 

- Coordenar a implantagao de programas promocionais internos; 

- Organizar e manter atualizados os cadastros, calendarios de eventos, 
"mailing-list" e ficharios de pessoas, grupos, entidades publicas privadas 
e outros; 

- Redigir textos, noticias, relises e outros para posterior veiculagao atraves 
da imprensa; 

- Executar tarefas correlatas. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM RECURSOS HUMANOS II VII - eNS - 027I 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar tarefas de sele~ao, desenvolvimento e acompanhamento de recursos 
humanos. 

DESCRI~AO DETALHADA 

Levantar necessidades de treiname_ nto e de humanosaperfei~oamento recursos 
junto as chefias; 

-- Elaborar projetos de treinamento que iraQ compor a programa~ao anual do 
setor, nesta atividade; 

- Elaborar previsao or~amentaria das atividades de treinamento; 

- Elaborar e manter cadastr~ de profissionais e entidades publicas e privadas, 
que servirao para consulta e escolha dos instrumentos e cursos de interesse 
da Prefeitura; 

- Coordenar, acompanhar e avaliar cursos realizados internamente; 

- Elaborar e manter controles individuais de participa~ao em treinamentos; 

- Elaborar levantamentos periodicos de numeros de vagas existentes no quadro 
de pessoal, visando pr6mover a ascen~ao funcional; 

- Promover concursos internos ou externos para provimento de cargos vagos; 

- Emitir documentos referentes a concursos e treinamentos; 

- Proceder a levantamentos e cadastramento dos recursos humanos da Prefeitura 
para efeito de aproveitamento e remanejamento de pessoal; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior completo, preferencialmente na area de 
Ciencias Humanas: Pedagogia, Administra~ao, Sociologia ou 
Psicologia, acrescido de 04 (quatro) anos de experiencia 
na area ou curso de especializa~ao. 



DESCRI~AO DE CARGO 

I------..-----------
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM CONTABILIDADE II I VII - CNS - 028 

DESCRI~AO SUMARIA 

Analisar relatorios e demonstrativos contaoeis da Prefei tura, supervisionar 
atividades de contabiliza9ao; elaborar balan90, balancetes e outros demonstra
tivos financeiros. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Supervisionar a classifica9ao e presta9ao de registros contabeis conforme 
conforme documenta9ao recebida, para posterior processamento; 

Supervisionar 0 controle do razao; 

- Supervisionar e orientar servi90s de arquivamento ativo e inativo; 

- Promover, orientar e supervisionar balancetes mensais analiticos e sinteticos, 
mediante processamento da contabiliza9ao; 

- Estudar e promover a atualiza9ao do Plano de Contas da Prefeitura, conforme 
legisla9ao vigente; 

- Elaborar demonstrativos de resultados de balancetes mensais; 

- Promover, orientar e supervisionar balan90 anual e respectivos demonstrativos .,.. 
financeiros; 

- Elaborar relatorios periodicos, para fornecimento de subsidios a decisao 
de superiores hierarquicos; 

- Coordenar 0 registro e 0 controle do ativo imobilizado; 

- Coordenar a elabora9ao de calculos relativos a recolhimentos legais de 
impostos e taxas, para efetiva9ao de pagamentos; 

- Realizar analise contabil e elaborar pareceres; 

- Atender auditorias externas, fornecendo informa90es sobre documentos e 
movimento contabil; 

- Coordenar a presta9ao de assistencia tecnica as unidades organizacionais 
da Prefeitura que realizam atividades contabeis e financeiras; 
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DESCRI~AO DETALHADA 

Conferir presta90es de conta de unidades organizacionais da Prefeitura; 

Conferir empenhos, documenta9ao para .pagamentos e outros; 

- Controlar despesas especificas, creditos financeiros descentralizados 
e outros; 

, ~ 

- Elaborar a Tomada de Contas da Prefeitura para 0 orgao estatal 
responsavel; 

Levantar dados para entidades governamentais que trabalham com 
estatistica na sua area de atua9ao; 

Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Ciencias Contabeis acrescido 
de 03 (tres) anos de experiencia na area ou curso 
de especializa9ao. 

e 
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DESCRIC;;AO DE CARGO 

I
--~~~~~=-~--- ---------------------------------------------~----------------~---------TiTULO ATUAL 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA 
TITULO PROPOSTO II CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM ADMINISTRAgAO II I VII - CNS - 029 

DESCRIC;;AO SUMARIA 

Organizar, estruturar, conduzir e liderar atividades administrativas. 

DESCRIC;;AO DETALHADA 

_ Organizar, estruturar e conduzir atividades administrativas da Prefeitura, 
promovendo 0 aperfei90amento de sistemas, metodos e Processos de trabalho; 

- Levantar dados, junto a unidades organizacionais, relativos a 
, 

processos 
e procedimentos utilizados; 

- Estudar e analisar os dados levantados; 

- Racionalizar processos e procedimentos tendo em vista a melhoria de resulta
dos e/ou diminui98.0 de custos; 

- Elaborar normas de procedimento; 

- Elaborar diagramas, fluxogramas, graficos e outras formas de representa98.0 
de informa90es; 

- Elaborar "lay-outs"; 

- Estudar, analisar, prop~r, redefinir e implantar formularios e outros 
instrumentos administrativos; 

- Participar de proc~ssos de informa98.0, colaborando na identifica98.0 de 
demandas junto a usuarios e na implanta98.0 de novas rotinas; 

- Proceder a controles financeiros, calculos e apropria90es de custo registran
do e processando informa90es; 

- Registrar em mapas posi90es financeiras; 

- Manter controles sobre gastos e suas respectivas altera90es; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior em Admini.stra98.0 ou equivalente acrescido 
de 04 (quatro) anos de experiencia na area ou curso de 
especializa98.0. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

~____ ' I 

TiTULO ATUAL 
BIOQUIMICO, FARMACEUTICO, DENTISTA ENFERMEIRO, MEDICO 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SAUDE II VII - CNS - 030 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Executar atividades de saude que requerem curso superior em bioqulmica, 

odontologia, enfermagem e medicina. 


DESCRI~AO DETALHADA 

~ 

Participar da execu<;ao de pequenos estudos, pesquisas e outras atividades 
- de saude em sua area de especializa~ao; 

- Executar atividades profissionais de area de saude, correspondentes a 
, 


sua especialidade; 


- Participar do planejamento da assistencia a saude, articulando-se com 

outras instiuii<;oes para implementa<;ao de a<;oes integradas; 


~ 

- Planejar e executar programas de treinamento em servi<;o ou nao, dos servi<;os 

humanos da area de saude; 


~ 

- Realizar ou participar de reunioes com a comunidade para desenvolver a<;oes 

de melhoria das suas condigoes de saude; 


- Integrar equipe multi~rofissional para assegurar 0 efetivo atendimento 

as necessidades da popula<;ao; 


- Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na sua area de atua<;ao acrescido de 

especializa<;ao ou 04 (quatro) anos de experiencia com

provada na area. 




DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----TiTULO ATUAL 


TITULO PROPOSTO I CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM SANITARISMO II I VII - CNS - 031 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Desenvolver trabalhos de planejamento e execu~ao na area da saude publica 
relacionada com a fisica, nutri~ao e engenharia sanitaria, de alimentos 
e agronomica, medicina veterinaria e biologia alimentar. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Desenvolver estudos, projetos, pareceres e planos destinados as a~oes 

de saude publica e ao planej amento sanitario do municipio e participar 
da elabora~ao de normas na area de atua~aoj 

- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua especialidade, 
no campo da Engenharia Sanitaria, Engenharia de Alimentos, Nutri~ao, Fisica 
Engenharia Agronomica e Medicina Veterinaria de acordo com as competencias 
do ogao onde atuaj 

- Planejar, coordenar, orientar e executar programas e projetos de saude 
, 

publica desenvolvidas no Municipio, observados as competencias do orgao 
onde atuaj 

- Examinar projetos, processos e outros documentos, elaborar estudos e pesqui
sas, emitir pareceres, laudos e relatorios, realizar vistorias e fiscaliza
~oes tecnicas para fin~ administrativos, fiscais ou judiciaisj 

- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area 
de atua~aoj 

- Orientar e coordenar trabalhos executados por seus auxiliaresj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior na area de atua~ao, acrescido de especiali
~a~ao ou de 04 (quatro) anos de comprovada experiencia na 
area. 

1
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__~___________ I D_E_SC_R_I_~_A_O D_E C_AR_GO __ 

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ORgAMENTO II I VII - CNS - 032 

DESCRI~AO SUMARIA 

Elaborar or9amento de pianos, programas e projetos, proceder analises programar, 
calcular, apropriar, corrigir e acompanhar custos na Institui9~o. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Elaborar ou participar da elabora9~o de or9amentos correspondentes a pianos, 
programas e projetos anuais e plurianuais da Prefei tura ou dos quais esta 
participe; 

- Elaborar relatorios ou demonstrativos de acompanhamento fisico-financeiro 
da programa9~o anual e plurianual da Institui9~o; 

- Realizar 0 controle da execu9~o or9amentaria dos recursos administrados 
pela Prefeitura; 

- Assessorar org~os e entidades que utilizam recursos administrados pela 
Institui9~O, bem como suas unidades organizacionais em assuntos referentes 
a or9amento; 

- Realizar, orientar ou supervisionar 0 controle de movimentag~o financeira de 
caixa e bancos, median~e boletins e demonstrativos de composigao de saldos; 

- Controlar e conferir documentos financeiros; 

- Controlar creditos descentralizados de unidades organizacionais; 

- Programar, calcular, apropriar, corrigir e acompanhar custos na Instituig~o 
e proceder a analises de custos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Ci~ncias Contabeis, em Administrag~o 
ou em Economia acrescido de 03 (tr~s) anos de experi~n
cia na area ou curso de especializag~o. 

c/ I 
----------------------I------~ 



fi:c /v /?J/ 2985] 


DESCRI9AO DETALHADA 

Conferir processos, documentos e outros para posterior assinatura 
de dirigentes e do Prefeito; 

Proceder a leitura dos Diarios oficiais, legisla~ao em geral e especi
fica da Prefei tura, resolu~oes, regulamentos, livros sobre doutrina 
juridica e jurisprudencia procedendo ao estudo e interpreta~ao dos 
textos; 

- Elaborar relatorio de acompanhamento de a~oes judiciais para subsidiar 
dirigentes e 0 Prefeito; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Direito e 	 04 (quatro) anos 
de especializa~ao.de experienci. n~ ~u:so 



DESCRI9AO DE CARGO 

I--,.-------
TiTULO ATUAL 

ADVOGADO 
TITULO PROPOSTO .I CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM SERVIQOS JURIDICOS II I VII - CNS - 033 

DESCRI9AO SUMARIA 

Desenvolver e acompanhar atividades juridicas de interesse da Instituigao 
no ambito administrativ~, civil, trabalhista e comercial; elaborar contratos 
e adiantamentos, apresentar recursos em qualquer das instancias; emitir 
pareceres para subsidiar decisoes executivas. 

DESCRI9AO DETALHADA 

_ 	Acompanhar e defender os interesses da Prefeitura no que diz respeito 
a proessos, representando-a junto a orgaos do poder Executivo e Judiciario, 
entidades autarquicas e outros; 

-	 Elaborar petigoes iniciais de agoes de diversas naturezas e de interesse 
da Prefeitura; 

-	 Ajuizar a90es, estudando processos e solicitando despachos do Juiz responsa
vel mediante justificativas da agao; 

- Acompanhar a efetivagao de citagoes com a finalidade de confirmar 0 desenvol
vimento da agao, conforme interesse da Prefeitura; 

- Participar de ausencias realizando a defesa oral de discussao e justificativas 
de provas; 

- Interpor recursos, contestar agoes distribuidas contra a Prefeitura, executar 
queixas e acompanhar 0 desenrolar dos processos; 

- Prestar assistencia juridica a dirigentes e a unidades organizacionais 
da Prefeitura; 

- Elaborar e estudar pareceres, analisando aspectos juridicos e administrativos 
visando a subsidiar decisoes; 

- Elaborar contratos de diversas naturezas, analisando assuntos e estudando 
aspectos legais; 

-	 Redigir oficios, portarias, expedientes e outros, tendo em vista obj etivos 
, explicitados pelos divers os orgaos da Prefeitura e a regularidade das 

agoes administrativas; 

- Participar de equipes de trabalho, comisfloes e outras formas de atividade 
multidisciplinar; 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS SOCIO-ECONOMICOS II I VII - CNS - 034 

DESCRI~AO SliMARIA 

Realizar 
tecnica 
projetos 

estudos tecnicos, analises e pesquisas bem 
aos servidores da Prefeitura Municipal na 
em assuntos das areas economicas e sociais. 

como prestar assistencia 
elaboragao de pianos e 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Entrosar com tecnicos das diversas areas da Prefeitura, fornecendo subsidios 
para a elaboragao de pianos, programas e projetos nas areas economicas 
e sociais; 

- Emitir pareceres tecnicos em sua area de atuagao; 

- Elaborar documentos, relatorios e outros com relagao a assuntos socio
economicos; 

- Avaliar as potencialidade e demandas do Municipio em sua area de especiali
dade; 

, 
- Estudar e analisar dados para subsidiar politicos de atuagao em sua area 

de competencia; 

- Desenvolver metodologias de pesquisa; 

- Elaborar estudos sobre temas de sua area de competencia, visando a oferecer 
suporte para pianos, programas e projetos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Cienci~s Sociais ou Economicas acrescido 
de especializagao ou de 04 (quatro) anos de experiencia na 
area de atuagao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I 
--~-------------TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I CODlGO 
TECNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA II VII - CNS - 035 

DESCRI~AO SUMARIA 

Estudar a estrutura psiquica de comportamento dos, seres humanos: desempenhar 
tarefas relacionadas a problemas de pessoal, a problematica educacional 
e a estudos clinicos individuais. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Elaborar e aplicar metodos e tecnicas de pesquisa das caracteristicas 
pSicologicas dos individuos; 

- Organizar e aplicar metodos e tecnicas de recrutamento, selegao e orientagao 
profissional; 

- Proceder a aferigao desses processos para controle de sua validade; 

- Realizar estudos e aplicagoes praticas no campo da educagao; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Psicologia acrescido de especializagao 
ou de 04 (quatro) anos de experiencia na area de atuagao. 

fo~~ _~l
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DESCRI~AO DE CARGO 

I ~---~ 
TiTULO ATUAL 

ASSISTENTE SOCIAL 
TITULO PROPOSTO 1 CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM SERVICO SOCIAL II I VII - CNS - 036 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Prestar assistencia a membros da comunidade local e a entidades que os congre
gam para identificagao de problemas, levantamento de alternativas, prioridades 
e 0 encaminhamento aos setores competentes. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Efetuar visi tas domiciliares, a associagoes comuni tarias e outras insti
tUigoes, procedendo a formas diversificadas de estudo de situagoes problemas 
que devam ser objeto de agoes assistenciais da Prefeitura; 

- Prestar orientagoes relacionadas as areas de saude, trabalho, integragao 
social, educagao, previdencia social, planejamento social, servigo social 
do luto, programas habitacionais, assistencia familiar e ao menor, promovendo 
articulagao com orgaos e instituigoes publicas privadas da comunidade 
para encaminhamento adequado as politicas e diretrizes de trabalho da 
Prefeitura; 

- Organizar grupos te",rapeuticos, educativos e promocionais, em articulagao 
com outros profissionais que atuem em areas especificas de atendimento; 

- Assessorar e prestar apoio a chefias e profissionais das diversas unidades 
organizacionais em asstmtos relacionados a area social; 

- Realizar agoes inventivas voltadas para 0 atendimento de situagoes problemas; 

- Elaborar cadastro de pessoas, instrugoes entidades inscri tas em programas 
sociais de assistencia e encaminhamento; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de ServiGo Social, acrescido de 04 (quatro) 
anos de experiencia na area ou curso de especializagao. 
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DESCRIC;;:AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
ANALISTA FAZENDARIO II 1 VII - CNS - 036 


DESCRIC;;:AO SUMiRIA 


Realizar atividades fazendarias complexas relacionadas com a tributagao, 

orgamentagao, finangas e contabilidade. 


DESCRIC;;:AO DETALHADA 

_ Controlar a legalidade dos audito~tributari~e fiscais; 

Manter atualizada a legislagao tributaria, orgamentaria, finance ira e 
contabil do Municipio; 

Propor alteragoes na legislagao tributaria em fungao de necessidades 
detectadas atraves do desenvolvimento das atividades de fiscalizagao; 

Promover pesquisas e divulgagoes da materia tributaria, fiscal e orgamenta
ria; 

- Solucionar consultas formalmente apresentadas por contribuintes, ou por 

orgaos representativos de classe de contribuintes; 


Zelar pela correta e uniforme interpretagao e aplicagao dos instrumentos 
de fiscalizagao e de estimulo a produgao fiscal, atualizando e adequando; 

Examinar questoes especiais suci tadas entre 0 fisco e os contribuintes, 
relativamente a interpretagao e aplicagao da legislagao tributaria; 

Propiciar suporte tecnico a outros orgaos em materia de legislagao tribu
tarias e de execugao orgamentaria, financeira e contabil; 

Contolar e executar a legalidade da execugao orgamentaria, financeira 
e contatil; 

Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de atuagao acrescido de especiali 

zagao ou de 04 (quatro) anos de experiencia comprovada na 

area de atuagao. 


__1



DESCRICAO DE CARGO 

I--...--------------
TiTULO ATUAL 

INSPETOR DE SAUDE 
TITULO PROPOSTO I 

CODIGO 
INSPETOR DE SAUDE IV VII - CNS - 037 

DESCRICAO SUMARIA 

Realizar estudos e desenvolver atividades que visem ao aperfeigoamento das 
agoes de vigilancia sanitaria. 

DESCRICAO DETALHADA 

- Aplicar sangoes nos casas de infragoes a leis e regulamentos em vigor; 

- Participar da avaliagao das atividades de vigilancia sanitaria; 


- Emi tir pareceres tecnicos em instancia de jUlgamento de infragoes a leis 

e regulamentos em vigor; 

- Executar programas de educagao sanitaria; 

- Realizar estudos visando a elaboragao de normas tecnicas de interesse 
da vigilancia sanitaria; 

- Realizar estudos tecnicos visando a atualizagao de leis e regulamentos 
em vigor; 

- Participar de elaboragao do planejamento das agoes de inspegao sanitaria; 

- Executar tarefas correlatas. 

I 

I 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de saude acrescido de especiali 
gao na area especifica de atuagao. 
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- Controlar a 1ega1idadc dos auditor tribut~rio c fiscais. 
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- Promover pesquisase divulg o95es da mat~ria tribut~ri a , fiscal e 


or9amen taria. 


- solucionar consultas formalmente' apresentadas por contribuintcs 


ou por 6rgaos representativos de classes de contribuintes. 


Zelar pela c~rreta e uniforme interpreta950 e aplica930 dos intru 


mentos de fiscaliza9ao e de 0stimu10 ~ produ95o fiscal, atualizan 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I ~-~--
TiTULO ATUAL 

ENGENHEIRO/ ARQUITETURA/ PAISAGISTA/ PROJETISTA/ URBANISTA 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM 	 EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS II I VII - CNS - 039 

DESCRI~AO SliMARIA 

Desenvolver estudos, projetos, pareceres e pianos destinados a realiza~ao de 
Obras Publicas e a planifica~ao e desenvolvimento urbano do Municipio e 
participar da elabora~ao de normas na sua area de atua~ao. 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua especialidade, 

no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo 
com as competencias do orgao onde atua; 

- Desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras 
publicas ou edifica~oes localizadas no Municipio, observavdas as competencias 
do orgao onde atua; 

- Examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar calculos; emitir 
pareceres, laudos e relatorios; realizar vistorias e fiscaliza~ao tecnica, 
para fins administrativos, fiscais ou judiciais; 

- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area 
de atua~ao; 

- Orientar e supervisionar trabalhos executados para seus auxiliares; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de engenharia/ arquitetura nas suas diversas 
especializa~oes acrescido de curso de especializa~ao ou 
04 (quatro) anos de atua~ao comprovada na area. 



---------------
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DESCRI~AO DE CARGO 

I 

TiTULO ATUAL 
ANALISTA DE COMPUTA~AO 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM INFORMATICA II VII - CNS - 040 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Analisar, planejar e implantar sistemas estruturados de processamento de 
dados e desenvolver aplicagoes de "software" e linguagens mediante utilizag8.o 
de micro computadores. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Proceder a configurag8.o das demandas de informagoes dos usuarios dimensionan
do e avaliando a conveniencia da utilizag8.o das modalidades de atendimento 
mediante 0 processamento eletronico de dadosj 

- Definir 0 objetivo e as tarefas da analise de sistemas a serem desenvolvidosj 

- Organizar e orientar a execug8.o da analise de sistemas, estabelecendo 
tarefas a serem executadas pelos membros da equipej 

- Analisar os metodos e procedimentos dos sistemas em uso, propondo melhorias 
quanta a produtividade, racionalizag8.o e atualidadej 

- Estudar e racionalizar formularios ou documentos de trabalho cujos dados 
devem ser processadosj 

- Preparar 0 fluxograma de sistemas estruturados; 

- Definir as necessidades de dados para 0 estudo dos sistemas j objeto de 
estudo e desenvolvimento; 

- Escrever descrigoes narrativas da operag8.o do sistemaj 

- Preparar e organizar a documentag8.o dos sistemas; 

- Analisar fluxos de trabalho preparando as respectivas rotinas graficasj 

- Organizar os arquivos de dados; 

- Preparar manuais de metodo; 

- Acompanhar a implantag8.o dos servi90Sj 

- Efetuar corregoes e alteragoes necessarias ao aperfeigoamento de sistemas; 

- Executar tarefas correlatas. 
, ,

--_._----



~ I 
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DESCRI<;AO DE CARGO 

I 
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM PLANEJAMENTO I VII - CNS - 041I 

DESCRI~AO SliMARIA 

Coletar e analisar dados, realizar estudos de viabilidade tecnica, economica, 
social e elaborar planas, programas e projetos setoriais compatibilizando 
programagao das diversas areas de atuagao da Prefeitura. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Estudar e levantar dados e informagoes para ~labor~gao de diagnosticos 
setorias, orientado a produgao de dados necessarios as analises de modo 
a favorecer a preparagao de series historicas, estudos prognosticos, projegoes 
e inferencia; 

- Realizar calculos e inferencia estatisticas; 

- Interpretar tabelas contendo dados e calculos estatisticos; 

- Estudar e aplicar metodologias, processos, teorias, interpretando e rela
cionando informagoes de naturezas diversas para analise de situagoes, 
prognosticos e elaboragao de propostas de agao; 

- Elaborar instrumentos de coleta de dados e instrugoes para preenchimento; 

- Realizar estudos de viabilidade tecnica, economica e social para implantagao 
au expansao de projetos; 

- Elaborar trabalhos teoricos e praticos referentes a projetos au assuntos 
de interesse da Prefeitura, na sua area de atuagao; 

- Emitir documentos, relatorios, demonstrativos'e outros; 

- Efetuar programagao anual e plurianual da Prefeitura, em estreita articulagao 
com orgaos publicos que atuem na area; 

- Acompanhar a execugao de contratos e convenios firmandos pela Prefei tura 
para desenvolvimento de agoes programadas; 

- Analisar projetos no que se refere a localizagao, finalidade, cri terios 
e ~utros aspectos, emitindo parecer tecnico sabre sua oportunidade e conve
niencia; 

- Acompanhar a execugao de planas, programas e projetos no ambito Municipal; 



---------------------------------
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior completo e curso especifico na area 
de atua~ao acrescido de 03 (tres) anos de experien
cia na area. 



DESCRIgAO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior completo e curso especifico na area 
de atua2ao acrescido de 03 (tres) anos de experien
cia na area. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I----..-------
TiTULO ATUAL 

AUDITOR FISCAL 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

AUDITOR FISCAL I VII - CNS - 042I 
DESCRI~AO SllMARIA 

Promover a correigao dos trabalhos fiscais executados pelo Fiscal de Tributos 
Municipais. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Promover "in loco" revisoes e avaliagoes de tarefas executadas p~r fiscais 
de Tributos Municipais; 

- Sugerir sangoes em caso de fraudes fiscais; 

- Elaborar relatorios das auditorias realizadas; 

- Avocar a documentagao que se fizer necessaria ao andamento de seus trabalhos; 

- Coordenar, eventualmente, grupo de trabalho fiscal, quando designado; 

- Estudar e prop~r metodos e tecnicas gerais de natureza fiscal; 

- Expedir notificagoes, autos de infragao e operar demais langamentos previstos 
em leis e regulamentos municipais; 

- Executar atividades do Fiscal de Tributos Municipais, quando necessario; 

- Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Direito, Ciencias Contabeis, Ciencias 
Economicas, Estatistica ou Administragao de Empresas, 
acrescido de especializagao ou de 04 (quatro) anos de 
comprovada experiencia na area.~ '/ 
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DESCRICAO DETALHADA 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior preferencialmente em Sociologia, 
Economia e outros no campo das Ciencias Humanas e 
especializa9ao na sua area de atua9ao ou 06(seis) 
anos de atividade na fun9ao. 



I 

!) 

\LeI v I§\ 2999 I 

DESCRI~AO DE CARGO 

I---..-------
TiTULO ATUAL 

AUDITOR 
TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 

AUDITOR FINANCEIRO E ORgAMENTARIO I I VII - CNS - 043 

DESCRI~AO SUMARIA 

Fiscalizar a administrac;:ao financeira, a execuc;:ao orc;:amentaria e as contas 
dos orgaos de administrac;:ao direta e indireta da Prefeitura, inclusive autar
quias, fundac;:oes e empresas onde 0 Poder Publico detenha a maioria do capital 
social com direito a voto. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Auditar os processos licitatorio e 0 almoxarifado dos orgaos e empresas; 


- Auditar os bens patrimoniais e 0 balanc;:o orc;:amentario; 


- Ver~ficar a prestac;:ao de contas de recursos recebidos e transferidos; 


- Verificar a conciliac;:ao bancaria; 


- Analisar os balancetes, balanc;:os e outros registros contabeis; 


- Realizar auditoria na area de pessoal; 


- Fiscalizar 0 controle da divida; 


- Fiscalizar e fazer dar cumprimento a legislac;:ao orc;:amentaria e financeira 

em vigor; 

- Assistir e assessorar os orgaos de administragao direta e indireta da 
Prefeitura Municipal orientandc - os na area de atuac;:ao; 

, 
- Efetuar auditoria preventiva, instruindo os orgaos da Prefeitura para 

evitar possiveis erros e omissoes em materia finance ira e orgamentaria; 

- Cumprir as normas sobre 0 exercicio de competencia; 

- Manter a confidencialidade dos assuntos auditados; 

- Realizar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Ciencias Contabeis com habili tac;:ao 
legal para 0 exercicio da profissao, acrescido de espe
ci~lizac;:ao <.?U de 04 (quatro) anos de comprovada expe
riencia na area. 

<. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

--p----I'----
TiTULO ATUAL 

BIBLIOTECARIO 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA III I VIII - CNS - 044 

DESCRI~AO SliMARIA 

Executar servi~os tecnicos de biblioteca; divulgar 0 acervo documental; 
atender consultas, pesquisas bibliograficas e de interesse. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Elaborar referencias bibliogr~ficas; 

- Efetuar pesquisas bibliograficas; 

, 
- Orientar 0 atendimento aos usuarios prestando esclarecimentos sobre 0 

acervo, utiliza~ao de catalogos e outros meios de referencias; 

- Registrar, catologar, classificar e arquivar livros e outras publica~oes; 

- Preparar e divulgar listagens e outros instrurnentos de divulga~ao do acervo 
documental (periodicos, boletins, listagens estruturadas) e publica~oes 
especiais; 

- Auxiliar 0 usuario no levantamento de bibliografias, na realiza~ao de 
pesquisas e na localiza~ao de unidades do acervo; 

- Organizar e manter sistemas de controle dos emprestimos de livros e outras 
publica~oes; 

- Organizar e manter sistemas de controle da utiliza~ao do acervo de modo 
a orientar a amplia~ao, atualiza~ao e recupera~ao do acervo; 

- Programar atividades da biblioteca; 

- Programar e realizar treinamentos e outras modalidades de aperfei~oamento 

de auxiliares de biblioteca lotados nas escolas do Municipio ou em Biblioteca 
Municipal; 

-- Orientar ou realizar a prepara~ao de publica~oes, colocando documentos 
e outros textos em padroes tecnicos; 

- Organizar biblioteca e indicar fontes de pesquisa, quando solicitado; 

- Planejar e promover atividades de apoio a educa~ao, difusao da informa~ao, 
cuitura e lazer, mediante a realiza~ao de cursos, exposi~oes, concursos 
literarios e artisticos, apresenta~oes cenicas e outras, de modo a estimular 
a dinamica socio-cultural da comunidade; 
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Executar tarefas correlatas necessarias ao desempenho do cargo. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Biblioteconomia acrescido de cur
so de pos-graduagao strictu-sensu ou de 08 (oito) 
anos de experiencia, na area de atuagao. 
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~ESCRI9AO DE CARGO 

I 
~----TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 I CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS III VIII - CNS - 045 

DESCRI9AO SUMiRIA 

Executar atividades de planejamento, assessoramento, coordenagao de Programas 
e projetos e avaliagao de agoes da administragao do setor educacional. 

DESCRI9AO DETALHADA 

- Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade no setor 
educacional; 

- Elaborar, analisar e 	 avaliar pIanos, programas e projetos educacionais; 

- Coordenar, assessorar e avaliar 0 planejamento educacionalj 

- Elaborar normas e instrugoes de administragao de pessoal, material, patrimo
nio e servigos gerais, no setor Educacionalj 

- Prestar assessoramento tecnico a unidade de ensino do Municipioj 

- Proceder a analise diagnostica e prospectiva da si tuagao educacional do 
do Municipio e compatibilizar propostas municipais com os PIanos Setoriais 
de Educagao Estaduais e Federais; 

-- Elaborar instrugoes e -. orientar sua aplicagao para elaboragao e execugao 
de PIanos Anuais e Plurianuais de trabalho; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Sup~rior completo e mestrado na area de atuagao 
ou experiencia de 08 (oito) anos na atividade. 

. " 
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ANEXO II 

CARGOS EM COMISS~O 

CAD de 001 a 043 

- 01 
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,'ARC,o: CREFE DE SETOR I C6DIGO: I - CDA - 001 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICLSES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi


zacional sob sua chefia. 


Promover 0 permanente aperfeic;oamento dos servic;os do Setor. 


- Preparar informac;oes e pareceres para expedientes e processos de sua 

unidade organizacional. 

Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen 

volvimento das atividades do setor. 

- Desenvolver mecanismo de integrac;ao do Setor com as demais unidades 

organizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras atividades que the sejam atribuidas pelo superior 

hierarquico. 

REQUISITOS: Alfabetizac;ao e comprovada experiencia na area de atuac;ao. 

~;,- 02 
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CARGO: ASSISTENTE TECNICO I 	 CODIGO: I - CDA - 002 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgC5ES: 

Prestar assistencia tecnica, sob orienta9ao superior, a unidade 


organizacional onde atua em sua area especlfica de forma9ao pr~ 


fissional. 


Coletar e analisar dados e informa90es necessarias ao desenvol


vimento de suas atividades. 


Analisar processos e elaborar estudos, pareceres e relat6rios 


de trabalho. 


Auxiliar na implanta9ao e acompanhamento das atividades progra

madas. 


Realizar contatas de rotina no ambito da unidade organizacional 


onde atua. 


Recepcionar 0 publico, orientando-o quando necessario, 


Executar servi90s de datilografia. 


Operar cornputadores. 


Realizar atividades correlatas. 


REOUISITO: 	 Curso em nlvel de 22 grau de ensino ou comprovada experiencia 

na area de atua9ao. 

- 03 -	 , , 
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CARGO: AUXILIAR DE GABINETE CODIGO: I - CDA - 003 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

~ATRIBUI9(jES : 

- Atender as partes, encaminhando-as as autoridades superiores quando 

for 0 caso. 

- preparar a correspondEmcia do Gabinete. 

Executar trabalhos de datilografia. 

- Fazer atendimentos telefonicos. 

- Realizar opera<;oes simples com computadores. 

- Zelar pela conserva<;ao e born uso do material e equipamentos do Gabi 

nete. 

- Executar outras tarefas correlatas que the forem atribuidas pelo su 

perior hierarquico. 

REQUISITOS: Curso em nlvel de 12 grau de ensino e conhecimentos de 

datilografia. 



CARGO: CHEFE DE SETOR II C6DIGO: II - CDA - 004 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICL>ES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi


zacional sob sua chefia. 


promover 0 perrnanente aperfei90amento dos servi90s do Setor. 


Preparar informa90es e pareceres para expedientes e processos de sua 


unidade organizacional. 


Requisitar e controlar material e equiparnento necessarios ao desen


volvimento das atividades do Setor. 


Desenvolver mecanismos de integra9ao do Setor com as demais unidades 


organizacionais da Prefeitura Municipal. 


Realizar outras atividades que the sejarn atribuidas pelo superior 


hierarquico. 


==~ .. .::. ..... ~ REQUISITOS: Alfabetiza9ao e cornprovada experiencia na area d e ---'- ~- -. 

- JS 



lLe\ v \§\ 2800 \ 


CARGO: ASSISTENTE TECNICO II 	 C6DIGO: II - CDA - 005 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUJ:g5ES: 

Prestar assitencia tecnica, sob orienta9ao superior, a unidade orga 


nizacional onde atua em sua ~rea especifica de forma9ao profissio 

nal. 


Coletar e analisar dados e informa90eS necess~rias ao desenvolvimen 


to de suas atividades. 


Analisar processos e elaborar estudos, pareceres e relat6rios de 


trabalho. 


Auxiliar na implanta9ao e acompanhamento das atividades programadas. 


Coordenar e orientar trabalho de auxiliares. 


Realizar contatos de rotina na ambito da unidade organizacional on


de atua. 


Orientar e assistir as unidades organizacionais para cumprimento da 


determina9ao de superiores hier~rquico. 


Recepcionar 0 publico, orientando-o quando necess~rio. 


Executar servi90s de datilografia. 


Operar computadores. 


Realizar atividades correlatas. 


REQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 grau de ensino e comprovada 

experiencia na ~rea de atua9ao. 

- Gil.: 



-- ----- --

[£:} v /§/ 2801] 


CARGO: CHEFE DO CERIMONIAL 	 CODIGO: II -CDA - 006 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUI9()ES: 

- Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade. 

- Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza

cionais que the sao subordinadas. 

- Participar de defini9ao de politicas, diretrizes e do planejamento 

da Secretaria Municipal a que pertence. 

Participar do Colegiado de Diretores. 

Determinar providencias e estabelecer contatos para resolu9ao de as 

suntos que dizem respeito a sua unidade organizacional. 

Decidir sobre materia pertinente a sua area de atua9ao, obedecidas 

as normas legais. 

Zelar pelo cumprimento das diretrizes, normas e programas estabele

cidos. 

Desenvolver mecanismo para integra9ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo su 

perior hierarquico. 

REQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 grau de ensino e experiencia compro 

vada na area de atua9ao. 

- 07 



ILei v i§i 2802] 


CARGO: CHEFE DE DIVIS~O I 	 C6DIGO: III - CDA - 007 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICOES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as ativic1ades da unidade organi


zacional sob sua chefia. 


Promover 0 permanente aperfei9oamento dos servi90s da unidade organi 


zacional. 


Preparar informa90es e pareceres para expedientes e processos da sua 


unidade organizacional. 


Coordenar~ orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza 


cionais que the sao subordinadas. 


- Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen 

volvimento das atividades da unidade organizacional. 

Desenvolver mecanismos para inte9ra9ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades or 

ganizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo su

perior hierarquiGo. 

REQUISITO: 	 Curs~ em nlvel de 22 grau de ensino, acrescido de compro

vada experiencia na area de atua9ao. 

- 08 



ILei v I§I 2803 I 


CARGO: CREFE DE NUCLEO I 	 CODIGO: III - CDA - 008 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIQ:3ES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi


zacional sob sua chefia. 


Promover 0 permanente aperfei90amento dos servi90s da unidade organl 


zacional. 


Preparar informa9oes e pareceres para expedientes e processos da sua 


unidade organizacional. 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza 


cionais que the sao subordinadas. 


Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen 

volvimento das atividades da unidade organizacional. 


- Desenvolver mecanismos para integra9ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades or 

ganizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo su

perior hierarquico. 

REQUISITO: 	 Curso em nlvel de 22 grau de ensino, acrescido de compro

vada experiencia na area de atua9ao. 

- 09 



lLC\ v \§l 2804 1 

CARGO: CHEFE DE SERVI~O 	 C6DIGO: III - CDA - 009 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICLSES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi

zacional sob sua chefia. 

Promover 0 permanente aperfei<;oamento dos servi<;os da unidade organi 

zacional. 

Preparar informa<;oes e pareceres para expedientes e processos da sua 

unidade organizacional. 

Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza 

cionais que Ihe sao subordinadas. 

Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen

volvimento das atividades da unidade organizacional. 

Desenvolver mecanismos para integra<;ao das unidades organizacionais 

que Ihe sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades or 

ganizacionais da Prefeitura Municipal" 

Realizar outras tarefas correlatas que Ihe sejam atribuidas pelo su

perior hierarquico. 

EEQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 g.rau de ensino, acrescido de compr~ 

vada experiencia na area de atua<;ao: 

- 10 
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/LC/ v /§/ 2805 / 

'-- - 

CARGO: MOTORISTA DE GABINETE C6DIGO: IV - CDA - 010 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIC15ES: 

Dirigir velculo para conduzir 0 Prefeito, seus auxiliares diretos e 


autoridades, segundo itinerario e horarios estabelecidos por seu au 


perior hierarquico. 


Cuidar da conserva9ao e manuten9ao de veiculo, providenciando abas


tecimento, limpeza, lubrifica9ao e troca de pe9as. 


- Realizar pequenos reparos mecanicos de emergE!Dcia. 

Transportar correSpOndE!Dcia e expedientes de interesse do Gabinete 

para serem entregues em carater de urgencia. 

Realizar outras tarefas correlatas que Ihe sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITOS: Alfabetiza9ao e carteira de habilita9ao. 

- 11 



CARGO: OFICIAL DE GABINETE 	 C6DIGO: IV - CDA - 011 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIC;l5ES: 

- Receber visitantes ao Gabinete, procedendo a triagem e encaminhando

os as autoridades superiores, quando for 0 caso. 

Planejar, coordenar e controlar as atividades do Gabinete e 0 traba

lho de seus auxiliares. 
, 

- Prestar informa90es ao publico interno e externo dentro de sua area 

de atua9ao. 

- Executar servi90s de datilografia. 

Fazer atendimentos telefonicos. 

- Redigir correspondEmcias e pequenos textos. 

- Realizar opera90es simples com computadores. 

Zelar pela conserva9ao e born uso do material e equipamento a disposi 

9ao do Gabinete. 

- Executar outras tarefas correlatas que the forem atribuidas pelo su

perior hierarquico. 

REQUISITOS: 	 Curso em nlvel de 2~ grau de ensino e conhecimentos de 

datilografia. 

- 12 



CARGO: SECRETARTO PARTICULAR DO PREFEITO C6DIGO: IV - CDA - 012 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

AT RIBUICC5ES: 

Prestar assist~ncia direta ao Prefeito Municipal. 

- Organizar, preparar e coordenar a agenda de audi~ncias e entrevistas 

do Prefeito Municipal, juntarnente com 0 Chefe de Gabinete, 

Preparar e expedir a correspond~ncia do Prefeito. 

- Executar outras atividades que Ihe sejarn atribuidas pelo Prefeito. 

REQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 grau de ensino e comprovada 

experi~ncia na area de atua9ao. 

- 13 



ILel v1§128081 


CARGO: CHEFE DE DIVISAO II 	 C6DIGO: IV - CDA - 013 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgc:5ES: 

Planejar. coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi

zacional sob sua chefia. 

promover 0 permanente aperfei<;:oamento dos servi<;:os da unidade organi. 

zacional 

Preparar informa<;:oes e pareceres para expedientes e processos da sua 

unidade organizacionale 

Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza 

cionais que the sao subordinadas. 

Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen 

volvimento das atividades da unidade organizacional. 

Desenvolver mecanismo para integra<;:ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades or 

ganizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo su

perior hierarquico. 

REQUISITO: 	 Curso em nlvel de 2Q grau de ensino, acrescido de comprovada 

experiencia na area de atua<;:ao. 

- 14  h '/t?
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CARGO: CREPE DE NUCLEO II CdDIGO: IV - CDA - 014 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIQt)ES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi


zacional sob sua chefia. 


promover 0 permanente aperfei90amento dos servi90s da unidade organi 


zacional. 


Preparar informa90es e pareceres para expedientes e processos da sua 


unidade organizacional. 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza


cionais que Ihe sao subordinadas. 


Requisitar e controlar material e equipamento necessarios ao desen 


volvimento das atividades da unidade organizacional. 


Desenvolver mecanismos para inte9ra9ao das unidades organizacionais 


que Ihe sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades or 


ganizacionais da Prefei tura Munici'pal. 


Realizar outras tarefas correlatas que Ihe sejamatribuidas pelo su


perior hierarquico. 


REQUISITO: Curso em nlvel de 22 grau de ensino acrescido de comprovada 

experiencia na area de atua9ao. 

- 15 



,Lei vI§I 2810 I 


CARGO: ASSESSOR TECNICO I C6DIGO: IV - CDA - 015 

RECRUTAMENTO: AMPLO r,., 

ATRIBUI9L>ES: 

Prestar assessoramento a unidade organizacional onde atua em sua 


area espec{fica de forma<;ao profissional. 


Coletar e interpretar dados e informa<;oes necessarios a elabora


<;ao e execu<;ao de pIanos, programas e projetos da unidade organ1:. 


zacional onde atua. 


Realizar calculos e inferencia estatlsticas. 


- Interpretar tabelas contendo dados e calc~los estatlsticos. 

Realizar proje<;oes e estimativas C0ffi base em dados e . informa<;oes 

estatlsticas, gerenciais e documentais. 

Interpretar e relacionar informa<;oes de natureza diversas para a 

prepara<;ao de estudos, diagnosticos e prognosticos. 

Elaborar instrumentos de coleta de dados. 

Analisar processos e elaborar estudos, pareceres e relat6rios de 

trabalho. 

Auxiliar na implanta<;ao e acompanhamento de atividades programa

das. 

Desernpenhar atividades correlatas as descritas acima, quando so

licitado pelo superior hierarquico. 

-_ . . - --REQUISITO: Curso Superior na area especlfic~ cs c:. __ -=- :: -=-_. 

~E 



- --
[Lei v /I§I 2811 ] 


CARGO: SUPERVISOR DE VIGlLANCIA SANITARIA C6DIGO: IV - CDA - 016 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUICCES: 

Identificar fenomenos e .seus fatores de risco em vigi1ancia sa~ita


ria na area de sua jurisdi9ao, estabelecendo parfu@trospara 0 con 

trole dos mesmos sob 0 ponto de vista toxicologico, clinico, epide


miologico. 


Executar servi90s de supervisao em campo das a90es de vigilancia sa 


nitaria desenvolvidas pelo Inspetor. 


Proceder a avali~a9ao quantitativa e qualitativa das a90es de vigi


lancia sanitaria desenvolvida pelo Inspetor de Saude. 


Emitir pareceres em processos de recursos visando subsidia~ 0 ato 


do julgamento das infra90es de natureza sanitaria. 


Elaborar relat6rio de supervisao. 


REQUISITOS: Curso Superior na area de Saude e cargo efetivo de Inspe

tor de Vigilancia Sanitaria III ou IV. 

- 17 



ILel vI§/ 2818 /' 


CARGO: CHEFE DE GABINETE DO VICE-PREFEITO CODIGO: IV - CDA - 017 

RECRUTAMENTO : AMPLO 

ATRIBUICCES: 

Prestar assistencia direta ao Vice-Prefeito. 


Planejar, coordenar e supervisionar os trabalhos do Gabinete do 


Vice-Prefeito. 


Coordenar os trabalhos de atendimento ao publico que procura 0 


Gabinete do Vice-Prefeito. 


- Coordenar os trabalhos de Comunica9ao e de reda9ao do Gabinete 

do Vice-Prefeito. 

Zelar pela conserva9ao e born uso do material e equipamentos do 

Gabinete. 

- Executar outras tarefas que Ihe sejam atribuidas pelo Vice-Pre

feito. 

REQUISITO: Curso em nivel de 2Q grau de ensino acrescido de comprovada 

experiencia na area de atua9ao. 

- 18 



·[c/ vi§/ 2812 ] 


CARGO: ADMINISTRADOR ADJUNTO DE ESCOLA MUNICIPAL C6DIGO: IV -CDA - 018 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUI<;C5ES: 

- Assistir 0 Adrninistrador de Escola Municipal no desempenho de suas 

atividades. 

Substituir 0 Adrninistrador durante sua ausencia e impedimentos. 

- Manter 0 Adrninistrador informado das ocorrencias verificadas no 

setor de sua responsabilidade. 

Participar da elabora<;ao do.planejamento das atividades anuais da 

Escola. 

Coordenar e supervisionar os trabalhos adrninistrativos e dos auxi

liares da Escola. 

- Coordenar e controlar a distribui<;ao da merenda escolar. 


- Colaborar com a dire<;ao na disciplina escolar. 


- Exercer demais atividades que the forem confiadas pelo Administra

dor da Escola Municipa.l. 

REQUISITOS: Curso Superior e pertencer ao Quadro do Magisterio do 

Municipio. 

- 19 



-----
ILC / v l§/ 2813 I 


CARGO: ASSESSOR CREFE 	 C6DIGO: V - CDA - 019 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICL>ES: 

Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade. 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 


cionais que the sao subordinadas. 


participar da defini9ao de pollticas. diretrizes e do planejamento 


da Secretaria Municipal a que pertence. 


Participar do colegiado de Diretores. 


Determinar providEmcias e estabelecer contatos para resolu9ao de 


assuntos que dizem respeito ~ sua unidade organizacional. 


- Decidir sobre materia pertinente ~ sua area de atua9ao, obedecidas 

as normas legais. 

Zelar pelo cumprimento das diretrizes, normas e programas estabele 

cidos. 

Desenvolver mecanismo para integra9ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais oa Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITO: 	 Curso Superior na area de atua9ao ou curso em nlvel de 22 

grau de ensino acrescido de 08 (oito) anos de comprovada 

experiEmcia. 



[f§) v)§/ 2814]

-

CARGO: DIRETOR I C6DIGO: V - CDA - 020 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIQ3ES: 

Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade. 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 


cionais que the sao subordinadas. 


Participar da defini<;ao de pollticas, diretrizes e do planejamento 


da Secretaria Municipal a que pertence. 


participar do colegiado de Diretores. 


D·2-terminar providEmcias e estabelecer contatos para resolu<;ao de 


assuntos que dizem respeito a sua unidade organizacional. 


Decidir sobre materia pertinente a sua area de atua9ao, obedecidas 


as normas legais. 


Zelar pelo cumprimento das diretrizes, normas e programas estabele 


cidos
 e 

Desenvolver mecanismos para integra~ao das unidades organizacionais 

que the sao suborQinados entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITOS: Curso em nlvel de 22 grau de ensino e experiencia compro 
. -



-- ---
[lei vI§I 2815] 


CARGO: COORDENADOR I 	 CdDIGO: V - CDA - 021 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIC1JES: 

Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade .. 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 


cionais que the sao subordinadas~ 


Participar da defini<;ao de politicas, diretrizes e do planejamento 


da Secretaria Municipal a que pertence .. 


Participar do Colegiado de Diretores .. 


- Determinar providencias e estabelecer contatos para resolu<;ao de 

assuntos que dizem respeito a sua unidade organizacionala 

Decidir sobre mat~ria pertinente a sua ~rea de atua<;ao obedecidas 

as normas legaise 

Zelar pelo cumprimento das diretrizes a normas e programs estabele 

cidos. 

Desenvolver mecanismos para integra<;ao das unidades organizacio 

nais que the sao subo.rdinadas entre si e destas com as demais or

ganizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico" 

. . f)EQUISITOS: 	 Curso em nivel de 2'2 grau de ensino e experiencia com

provada na ~rea de atua<;ao. 

- 22 



[~Y1l28161 


CARGO: CHEFE DA SECRETARIA EXECUTIVA C6DIGO: V - CDA - 022 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICe5ES: 

Dirigir a unidade organizacionaL sob sua responsabilidadee 

Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 

cionais que the sao subordinadas~ 

Participar da defini<;ao de pollticas, diretrizes e do planejamento 

da Secretaria Municipal a que pertencea 

Participar do Colegiado de Diretores. 

Determinar providencias e estabelecer contatos para resolu<;ao de 

assuntos que dizem respeito a sua unidade organizacional. 

Decidir sobre materia pertinente a sua area de atua<;ao, obedecidas 

as normas legais. 

Zelar pelo cumprimento das diretrizes, normas eprogramas estabele 

cidos e 

Desenvolver mecanismo para integra<;ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais da 
,. 

Prefeitura Municipals 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITO: Curso em nivel de 2Q gra~ de ensino, acrescido de experiencia 

comprovada na area de atua<;ao. 

- 23  . / 



ILel vU~I 2817 I 


CARGO: 	 SECRETARIO GERAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVA~AO 

DO MEIO~AMBIENTE C6DIGO: V - CDA - 023 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICOES: 

coordenar a promog~o de semin&rios, palestras e estudos com vistos 

divulgar normas de melhoria do meio ambiente. 

- promover a integragao do Conselho com as demais unidades organiza

cionais da Prefeitura Municipal de modo geral e da Secretaria Muni 

cipal do Meio-Ambiente de modo especifico para 0 desenvolvimento 

de ag5es conjuntas. 

- Emitir parecer e elaborar relatorios, instrug5es e circulares. 

- Coordenar, orientar e supervisionar 0 trabalho de seus auxiliarese 

- Coordenar a formulagao de normas tecnicas de protegao ao meio-ambi 

ente e promover sua divulgagao. 


Realizar tarefas correlatas. 


REQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 grau de ensino acrescido de compro

vada experiencia na area de atuagao. 

- 24 



CARGO: COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO: VI - CDA - 024 


RECRUTAMENTO: 	 LIMITADO PARA OS NUCLEOS DE MICRO-REGIAO 

AMPLO PARA OS DEMAIS 

ATRIBUIyCES: 

Planejar, coordenar, controlar e avaliar os trabalhos dos centros de 

sa1Jde na presta<;ao de assistencia a saude dos moradores do municipio. 

- Promover a articulac;ao dos centros de saude entre si e destes com as 

demais instituigoes de Saude da micro-regiao. 

- Organizar e sistematizar os processos de trabalho dos Centros de 

Saude. 

Planejar, coordenar, controlar e avaliar os trabalhos do Nucleo de 

Saude sob sua chefia. 

Promover a integragao das atividades do Nucleo. 

Dar aos profissionais 0 treinamento necessario ao desenvolvimento do 

programa desenvolvido pelo Nucleo. 

-	 Realizar outras atividades correlatas. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior na area de Saude, com especializagao em sua 

area especifica-de atuagao e experiencia em saude publica: 

· Coordenador de Saude da Mulher: Ginecologia 

· Coordenador de SalJ.de da Crians;:a: pediatria 

Coordenador de SalJ.de Oral: Odontologia· 
· Coordenador 	de Apoio diagn6stico: Bioquimico 

• 	 Coordenador de Doengas Cronico - Degenerativos: Clinica 

Medica 

• 	 Coordenador de Saude do Trabalho: Medicina Social ou Me 

dicina do Trabalho 

• Coordenador 	de Agoes Basicas de Enfermagem: Enfermagem 

• 	 Coordenador de Programas Bspeciais de Saude: Qualquer ~ 

rea da Medicina 

• Coordenador 	de Saude Mental: Psiquiatra 
/I 



ILeI v /§/ 2821 I 


CARGO: ASSESSOR TECNICO II C6DIGO: VI - CDA - 025 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgCJES: 

- Prestar assessoramento a unidade organizacional onde atua em sua 

area especifica de forma<;ao profissional~ 

Coletar e interpretar dados e informa<;oes necessarias a elabora

<;ao e execu<;ao de pIanos. programas e projetos da unidade organi 

zacional onde atua" 

Realizar calculos e infer~ncia estatisticas. 

Interpretar tabelas contendo dados e calculos estatisticos. 

- Realizar proje<;oes e estimativas com base em dados e informa<;oes 

estatisticas, gerenciais e documentais. 

- Interpretar e relacionar informa<;oes de natureza diversas para a 

prepara<;ao de estudos, diagnosticos e progn6sticos .. 

Elaborar instrumentos de coleta de dados .. 

- Analisar processos e elaborar estudos, pareceres e relat6rios de 

trabalho .. 

Auxiliar na implanta<;ao e acompanhamento de atividades programa

das. 

Desempenhar atividades correlatas as descritas acima, quando so

licitado pelo superior hierarquico .. 

REQUISITOS: Curso Superior na area especifica de atua<;ao e comprovada 

experi~ncia. 
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CARGO: ADMINISTRADOR DE ESCOLA MUNICIPAL C6DIGO: VI - CDA - 026 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUI9LlES: 

- Dirigir unidade escolar da rede municipal~ 

Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades da Escola o 

Municipale 


SUbmetera Secretaria Municipal de Educa9ao or9amento anual da 


unidade escolar, juntamente com 0 planejamento das atividades, 


previstas para 0 ano letivo. 


- Coordenar as atividades administrativas e pedagogicas da Escola 

Municipale 

plane jar e autorizar a aplica9ao de recursos financeiros recebi 

dos, e prestar contas de sua utiliza9ao~ 

- Representar a Escola Municipal. 

- Promover a integra9ao escola-comunidade. 

Apresentar relator.io de atividades, quando solicitado. 

- Zelar pela seguran9a e disciplina da unidade escolar. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior e pertencer ao Quadro do Magisterio do 

Municipio. 
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CARGO: DIRETOR II 	 CODIGO: VI - CDA - 027 

RECRU'I'AMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgOES: 

Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade3 


Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 


cionais que the sao subordinadas ~ 


Participar da defini<;ao de politicas, diretrizes e do plane j amento 


da Secretaria Municipal a que pertence. 


- Participar do Colegiado de Diretores . 

- Determinar providencias e estabelecer contatas p a r a r esJ l ""<;ao de 

assuntos que dizem respeito a sua u nidade organizacio~a ' • 

- Decidir sobre materia pertinente a s u a a r ea de atu a<;a o, obedecidas 

as normas legais. 

Zelar pelo cumprimento das di ret~izes, ..ormas e programas estab ele 

cidoso 

Desenvolver mecanismo por integra<;ao das unidades organizacionais 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais cia Prefeitura Municipal$ 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITO: 	 Curso Superior na area de atua9ao ou curso em nivel de 22 

grau de ensino acrescido de 08 (oito) anos de comprovada 

eXperiE!Dciao 
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CARGO: COORDENADOR II 	 CODIGO: VI - CDA - 028 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgbES: 

Dirigir a unidade organizacional sob sua responsabilidade~ 

Coordenar , orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiz~ 

cionais que the sao subordinadas~ 

Participar da defini9ao de politicas, diretrizes e do planejamento 

da Secretaria Municipal a que pertence. 

Participar do Colegiado de Diretores. 

Determinar providencias e estabelecer contatos para resolu9ao de 

assuntos que dizem respeito ~ sua unidade organizacional. 

Decidir sobre materia pertinente a s u a area de atua9aol obedecidas 

as normas legais. 

Zelar pelo cumprimento das diretrizes l normas e programas estabele 

cidos. 

Desenvolver mecanismos para integra9ao das unidades organizacionalli 

que the sao subordinadas entre si e destas com as demais unidades 

organizacionais da Prefeitura Municipal. 

Realizar outras tarefas correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquicoe 

REQUISITO: 	 Curso Superior na area de atua9ao ou curso em nivel de 22 

grau de ensino acrescido de 08 (oito) anos de comprovada 

experiencia .. 
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CARGO: SECRETARIO GERAL DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL CODIGO: VI-CDA-029 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUIQCES: 

- Secretariar reunioes da Junta de Julgamento Fiscal, redigindo atas 

e lendo-as nas sessoes. 

- Proceder ao sorteio dos processos para julgamento .. 

- Coordenar, orientar e supervisionar 0 trabalho de seus auxiliares e 

- providenciar a publica9ao de pautas de julgamento, resumo de reu 

nioes e emendas das resolu90es. 

- Encaminhar os processos constantes da pauta de julgamento para exa 

me e decisao do Colegiado . 

- Apurar a presen9a dos membros do Colegiado as reunioess 

Receber processos, selecionando-os de acordo com a natureza e esp'~ 

cies de tributos .. 

- Preparar os elementos necessarios para a confec9ao de relat6rio a

nual dos trabalhos de julgamento fiscal, 

- Redigir oficios e toda correspondencia da Junta de Julgruuento Fis

cal. 

- Atender os interessados, dando-lhes esc 2. areci... e n tos sobr e a trami

ta9ao dos processos. 

- providenciar 0 cumprimento das di~igencias p edidas pelo Procurador 

Fiscal e membros do Colegiado. 

REQUISITOS: 	 Curso em nivel de 22 grau de ensino e conhecimentos ne

cessarios a area especifica de atua9ao. 
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CARGO: CORREGEDOR MUNICIPAL 	 C6DIGO: VI - CDA - 030 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIC;:L>ES: 

- Dirigir a Corregedoria Municipal, coordenando a elabora<;ao de suas 

pollticas, diretrizes e planejamento, bern como definindo sua orga

niza<;ao. 

Tomar providencias e estabelecer contatos necessarios ao desenvol

vimento das atividades de sua area de atua<;ao. 

Assistir 0 Prefeito Municipal em assuntos que the sejam pertinen 

tes. 

Estudar e propor 0 aperfei<;oamento do regime disciplinar, do pro 

cesso de apura<;ao de illcitos administrativos e dos criterios de 

aplica<;ao de penalidades. 

- Promover a apura<;ao de penalidades pela pratica de illcitos admi 

nistrativos .. 

Presidir os inqueritos administrativos e fiscalizar sua execu<;ao .. 

Emitir pareceres em materia d±sciplinar. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior de Direto, com habilita<;ao legal para 0 

exerclcio da profissao e comprovada experiencia na area 

de atua<;ao .. 
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CARGO: COORDENADOR DE CONTENCIOSO 	 C6DIGO: VI - CDA - 031 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

A TRIBUI gllES : 

Prestar assistencia direta ao chefe da Procuradoria Juridica. 

Assistir 0 Chefe da procuradoria Jur{dica na conduyao das atividades 

especificos .da unidade organizacionale 

substituir 0 chefe da Procuradoria Juridica durante seus implementos. 

Receber expedientes do Chefe da Procuradoria Juridica e distribui-lo 

entre os departamentos, orientando e supervisionando sua tramita9ao. 

Elaborar estudos e pareceres de natureza juridica encaminhados pelo 

Chefe da Procuradoria Juridica. 

Visar os pareceres elaborados por advogados da Procuradoria 3 

- Realizar outras atividades correlatas que the sejam atribuidas pelo 

superior hierarquico. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior de Direito, com habilita9ao legal para 0 

exercicio da funyao e ser Tecnico Superior em servi90s 

Juridicos II ou III. 
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CARGO: CREFE DA AUDITORIA C6DIGO: VI - CDA - 032 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUICOES: 

Dirigir a Auditoria, coordenar a elabora9ao de suas politicas, dire 

trizes e planejarnento, bern como definindo sua organiza9ao. 

Tomar providencias e estabelecer contatos necessarios ao desenvol 

virnento das atividades de sua area de atua9aOe 

Assistir 0 Prefeito, os secretarios Municipais, os dirigentes dos 

orgaos da administra9ao direta e indireta da Prefeitura e das ernpr~ 

sas onde ela detenha a rnaioria do capital social com direito a voto 

em assuntos relacionados com a auditoriae 

- Ernitir pareceres. 

- Prornover 0 constante aperfei90amento dos servi90s de auditoria fis

cal, bern como de auditoria or9arnentaria e financeira e 

participar do Colegiado de Diretores de Secretaria Municipal da Fa


zenda . 


Coordenar, orient:ar e controlar 0 desempenho dos auditores. 


Realizar outras atividades correlatas que the sejam atribuidas por 


superior hierarquicoe 


REQUISITOS: Curso Superior em Ciencias Contabeis e comprovada expe

riencia na area de atua9aOe 
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CARGO: CREFE DA DEFENSORIA PUBLICA C6DIGO: VI - CDA - 033 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICCES: 

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da unidade organi 

zacional sob sua chefia~ 

- promover 0 permanente aperfeic;oamento dos servi<;os da Defensoria Pu 

blica. 

- Decidir sobre materia pertinente a sua area de atuac;ao, obedecidas 

as normas legais. 

- Determinar providencias e estabelecer contatos para resoluc;ao de 

assuntos que dizem respeito a Defensoria Publica$ 

Realizar outras atividades que the sejam atribuidas pelo superior 

hierarquico .. 

REQUISITOS: Curso Superior de Direito e experiencia comprovada na 

area de atuac;ao. 
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CARGO: SUPERINTENDENTE DE COMUNICA~AO SOCIAL CODIGO: VII - CDA- 034 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICLSES: 

Organizar e orientar entrevistas e reportagense 


Coordenar e orientar as atividades dos Auxiliares de Comunica9ao. 


Auxiliares Tecnicos em Comunica9ao e Tecnicos Superiores em Comu


nica9ao que atuam na Superintendencia de Comunicac;ao Social e 


- Elaborar estudos para divulga9ao de informa90es e explana90es so

bre atividades da Prefeitura e ao publico em geral e 

- Coordenar a elabora9ao do plano de ac;ao de custo e medio prazos 

para relac;oes publicas, prom090es e eventos e 

Manter contato com a impref a e orgaos de comunicac;ao. 

Coordenar a organizac;ao e manter funcionandoos arquivos de mate

rial jornallstico e profissional de interesse da Prefeitura. 

Coordenar a implanta9ao de programas promocionais internos. 

- Coordenar a organiza9ao e manuten9ao de cadastros, calendarios de 

eventos, mailing-li st e ficharios de pessoas, grupos. entidades 

publicas e privadas e outros. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior em Comunicac;ao Social com habilita<;ao legal 

para 0 exercicio das fun90es e comprovada experiencia na 

area de atua9aOe 
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CARGO: SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE SADDE C6DIGO: VII - CDA - 035 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIgL>ES: 

Realizar a supervisao operacional do Distrito Sanitario atraves das 

Coordenadorias das Micro-Regioes de Saudeo 

- Promover a articula~ao dos diversos Coordenadores de Micro-Regioes 

de Saude entre si e destas com as demais instvitui90es de Saude da 

regiao. 

- Superintender as Coordenadoria.s de Saude, auxiliarrdo-os no planeja

mento I acompanhando .. e avaliando suas atividades" 

- Superintender as Coordenadorias que desenvolvem programas de a~oes 

sobre 0 meio, auxiliando-os no planejamento, acompanhando e avalian 

do suas atividades. 

- Promover a integra9ao das Coordenadorias sob sua coordena9ao entre 

si e destes com as demais intitui90es de saude na area de abrangEm

cia de seus programas especificos. 

Oferecer suporte te.cnico as Coordenadorias sob sua coordena9ao nas 

areas administrativa, assistencial, pedagogica e politica. 

Realizar outras atividades correlatas. 

REQUISITOS: 	 Curso Superior na area de Saude com especializa9ao em Saude 

publica ou com 05 (cinco) anos de comprovada experiencia na 

area de atua9ao. 
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CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL 	 C6DIGO: VII - CDA - 036 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUI915ES: 

- Dirigir a Administra<;aoRegional em seus aspectos adrninistrativos e 

de presta9ao de servi90s a comunidades 

participar do planejamento, organizayao e defini9ao de politicas e 

diretrizes para ~rea de sua jurisdi9ao. 

- Fiscalizar a observancia de leis, decretos, regulamentos, c6digos e 

posturas municipais na area de sua jl.lrisdi9ao. 

- Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organiza

cionais que the sao subordinadass 

- Assistir 0 Prefeito Municipal em assuntos relacionados com a admi 

nistra9ao da regiao sob sua jurisdi9ao. 

- Coordenar os trabalhos de atendimento ao publico para esclarecimen

tos e solu90es de problemas na sua ~rea de competencia, encaminhan

do os demais a Administra9ao Central. 

REQUISITOS: 	 Curso em nlvel de 22 grau de ensino e comprovada experie~ 

cia na ~rea de atua9ao. 
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CARGO: SUPERINTENDENTE I 	 CODIGO: VII - CDA - 037 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICliES: 

Auxiliar 0 Secretario Municipal na condu9ao das atividades de sua 


Secretaria. 


Participar da defini9ao de politicas, diretrizes e do planejarnen


to da Secretaria Municipal a que pertence. 


participar do Colegiado de Diretores. 


Determinar providencias e realizar contatos para resoluyao de as


suntos que di.zem respeito a sua area de atuayao. 


Empenhar-se no cumprimento das diretrizes, normas e programas es


tabelecidos5 


Decidir sobre materia pertinente a sua area de atua9ao, obedecidas 


as normas legais. 


Desenvolver mecanismos de integra9ao das Diretorias que the sao 


subordinadas entre si e destas com as demais unidades organizaci~ 


nais da Prefeitura. 


Realizar atividade~ correlatas que the sejam atribuidas pelo sup~ 


rior hierarquico. 


REQUISITOS: 	 Curso Superior relacionado com os conhecimentos nece~ 

sarios a respectiva area de atuayao, com habilita9ao 

legal para 0 seu exercicio. 
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CARGO: SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL C6DIGO: VII - CDA -038 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICC5ES: 

Manter 0 Prefeito Municipal informado dos acontecimentos na illnbito 


da Superintendencia e das decisoes tomadas. 


Coordenar a definic;ao de politicas, diretrizes e do planejamento da 


Superintendencia. 


Funcionar como Coordenador geral durante operac;oes de emergencia. 


Determinar providencias e realizar contatos para resoluc;ao de assun 


tos que dizem respeito a sua area de atuac;ao. 


Empenhar-se no cumprimento das diretrizes, normas e programas esta


belecides. 


Decidir sobre materia pertinente a sua area de atuac;ao, obedecidas 


as normas legais~ 


Desenvolver mecanismos de integrac;ao as unidades organizacionais 


que the sao subordinadas entre si destas com as demais unidades or


ganizacionais da Prefeitura. 


Preparar e coordenar a implantac;ao do plano basico de ac;oes de emer 


gencia. 


Realizar outras atividades correlatas que the sejam atribuidas pelo 


superior hierarquico. 


REQUISITO: Formayao para Oficial da politica Mi11tar ou equivalente. 

- 40 

~_/~--



I ILei v I§I 2834 


CARGO: PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL C6DIGO: VII - CDA - 039 

RECRUTAMENTO: LIMITADO 

ATRIBUIC5ES: 

- Presidir a Junta de Ju1gamento Fisca1e 

- Proferir voto ordinario e de qua1idade , sendo este fundamentado5 

- Assinar reso1u90es5 

Rea1izar atividades corre1atas atribuidas em re~llament.o necessa 


rias ao desempenho dos traba1hos da Juntas 


REQUISITOS: 	 Curso Superior em Direito com comprovada experiencia na 

area de tributa9aOe 
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CARGO: SUPERINTENDENTE II 	 C6DIGO: VIII - CDA - 040 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUIQ3ES: 

Dirigir a Superintendencia, coordenando a elabora<;ao de suas poli 

ticas. diretrizes e planej ament.o, bern como definindo sua organiza
~ 

<:;aOe 

Determinar providEmcias e estabelecer os contat.os necessarios ao 

desenvolvimento das atividades da Superintendenciae 

Decidir sobre materia pertinente a Superintendenciao 

presidir as reuni5es do Colegiado de DiretoreSe 

Coordenar, orientar e controlar G desempenho das unidades organiz~ 

ciona is que compoem a Superintendenciae 

Assistir 0 Prefeito em assuntos relacionados com a Superintenden 

cia e 

~EQUISITOS: 	 Curso em n.Lvel de 32 grau e experiencia comp.rovada na 

area de atua<;ao~ 
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" 

CARGO: CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 	 C6DIGO: VIII - CDA - 041 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICL5ES: 

- Prestar assistencia direta ao Prefeito$ 

Planejar, coordenar e supervisionar os trabalhos do Gabinete do Pre

feito para a realiza9ao de atividades executivos$ 

- Representar oficialmente 0 Prefeit0 4 quando designadoe 

Coordenar os trabalhos de atendimento ao publico que procurar 0 Gabi 

nete do Prefeito. 

- Coordenar a organizagao de agenda de atividades do Prefeito. 

- Coordenar ostrabalhos de comunicagao e de reduyao do Gabinete do 

Prefei t.o. 

- Recepcionar visitantes e hospedes da Prefeitura. 

- Executar outras tarefas que Ihe sejam atribuidas pelo Prefeito. 

REQUISITO: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino, acrescido de compro

vada experiencia na area de atua<;:aOe 
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CARGO: CHEFE DA PROCURADORIA JURiDICA 	 C6DIGO: VIII - CDA - 042 

RECRUTAMENTO: AMPLO 

ATRIBUICL5ES: 

- Dirigir a Procuradoria Geral do Municl.pio, coordenando a elaborac;ao de 

suas politicas, diretrizes e planejamento, bem como definindo sua org~ 

niza<;ao~ 

- Determinar providencias e estabelecer contatos necessarios ao desenvol 

vimento das atividades de sua area de atua<;ao. 

Defender os direitos e interesses do Municipio, em juizo ou fora dele, 

ou fazer-se representar para tal fim. 

- Prestar assistencia jurfdica ao Prefeito Municipal e aos 6rgaos da 

Prefeit.ura, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladaso 

- Orientar a unidade organizacional para a manutengao atualizada das 

leis municipais e da legisla<;ao estadual e federal de interesse da 

Procuradoria~ 

Visar os pareceres elaborados por advogado da Procuradoria .. 


Promover a realizac;ao de estudos juridicos determinados pelo Prefeito .. 


Promever desapropria<;ao amigaveis ou judiciais, bem como 0 pagamento 


das indenizagoes correspondentese 


Promover a cobranc;a judicial da divida ativa e de outras rendas legal


mente exigiveis. 


Manter a Secretaria Municipal da Fazenda informada do andamento da co


branc;a da divida de demais rendas .. 


Promover a defesa da Prefeitura Municipal em questoes trabalhistas .. 


REQUISITOS: 	 Curso Superior de Direito, com habilitac;ao legal para 0 exer 

cicio da profissao. 

~~ - ------------------~-------



---CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL C6DIGO: VIII - CDA - 043 

RECRUTAMENTO : AMPLO 

ATRIBUIge5ES: 

- Dirigir a Secretaria Municipal, coordenando a elabora9ao de suas 

poli t .icas I diretrizes e planejamento, bern como definindo sua or

ganiza9aOe 

- Determinar providencias e estabelecer os contatos necessarios ao 

desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal . 

- Decidir sobre mat~ria pertinente ~ Secretaria Municipal. 

presidir as reunioes do Colegiado de Dire t ores. 

- Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades organ};. 

zacionais que compoem a Secretaria Municipal. 

- Assistir 0 Prefeito em assuntos relacionados com a Secretaria. 

REQUISITO: Experiencia comprovada na area de atua9ao. 
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DESCRICAO DE CARGO 


TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM CONTEUDO CURRICULAR III VIII - CNS - 046 

----------------------------------~~~~--~~--~~-----

DESCRICAO SliMARIA 

Executar atividades de adequa~ao de programas e curriculos escolares nas 
disciplinas de sua especializa~ao; realizar estudos e pesquisas no campo 
ao conhecimento especifico do conteudo. 

DESCRICAO DETALHADA 

Exercer atividade profissional de nivel superior de escolaridade, no campo 

da educagao; 


- Estudare propor a adequagao de programas e curriculos escolares nas escolas 
do Municipio; 

- Subsidiar a elaboragao de propostas curriculares; 

Elaborar programas, provas e material instrucional para 0 ensino de 

12 e 22 graus, educagao pre-escolar e ensino especializado; 


- Analisar, avaliar, selecionar e orientar a preparagao e utilizagao de 
material didatico; 

Realizar estudos e pesquisas no campo do conhecimento especifico dos 

conteudos de sua especializagao; 


~ 

- Orientar 0 planejamento e acompanhar a execugao de atividades curriculares 
na sua area de especializagao; 

- Exercer a docencia em treinamento e atividades para desenvolvimento de 
recursos humanos das escolas do Municipio; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior e licenciatura na area de atuagao, acresci

do de mestrado ou 08 (oito) anos de experiencia especifica. 


A ____~_____________ 
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DESCRIgAO DE CARGO 

I
~---'-----
TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I
CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM PEDAGOGIA III VIII - CNS - 047 

DESCRIgAO SUMiRIA 

Executar atividades de orientagao ao planejamento, desenvolvimento e avaliagao 
do processo pedagogico nas escolas do Municipio ou em atividades educacionais 
dos diversos setores. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Exercer atividade profissional de nivel superior no campo da Pedagogia; 

- Orientar 0 planejamento, 0 desenvolvimento e a avaliagao do processo pedago
gico no Municipio; 

- Orientar a elaboragao de plano global de atividade das escolas do Municipio; 

- Orientar e acompanhar 0 desenvolvimento de programas de ensino; 

- Prop~r, orientar e acompanhar estrategias de acompanhamento, avaliagao 
e controle das atividades escolares no Municipio; 

- Planejar e acompanhar a instalagao, organizagao e funcionamento de unidades 
escolares; 

- Realizar estudos e pesquisas que fundamentem propostas de politicas diretrizes 
e normas educacionais; 

- Elaborar normas e instrugoes relativas a organizagao e funcionamento das 
escolas municipais e orientar sua aplicagao; 

-- Prestar assessoramento tecnico pedagogico a 
,
orgao setoriais e municipais 

em questoes educacionais; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Pedagogia e mestrado especifico ou 
08 (oito) anos de atuagao na atividade. 

I 
__________________________1__________ 
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~ESCRICAO DE CARGO 

I----..--------
TitULO ATUAL 

RELAQOES PUBLICAS - JORNALISTA 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM COMUNICAQAO III VIII - CNS - 048I 

DESCRICAO SilMARIA 

Desenvolver e acompanhar as atividades de projegao da imagem da Instituigao ju~ 
to aos publicos interno e externo, bem como promover 0 relacionamento da 
Instituigao com a Imprensa. 

DESCRICAO DETALHADA 

- Elaborar pIanos de ag8.o de curto e media prazos, para relagoes publicas-e promogoes; 

- Identificar, inventariar, conhecer e acompanhar os publicos interno e 
externo da Instituigao; 

, 
- Manter contatos com a imprensa e orgaos de comunicagao; 

- Produzir material de divulgagao, utilizando fontes internas e externas 
para coleta de informagoes; 

- Promover e acompanhar pesquisas e avaliar meios de comunicagao coletiva 
de empresa, quando a sua distribuigao circulagao, grau de entendimento 
e aceitagao; 

- Coordenar a elaboragao e execugao de proj etos de video, audio visuais, 
fotos e outros; 

- Organizar e manter funcionando os arquivos de material jornalistico e 
profissional referentes a Instituigao; 

- Organizar, manter e avaliar 0 servigo de recortes, gr'c:tvagao e capias de 
noticias divulgadas sobre a Instituigao ou que a ela dizem respeito; 

- Responder a pedidos de informagao da Imprens2; 

- Coordenar a implantagao de programas promociQ~sinternos; 

- Organizar e manter atualizados os cadastros, calendarios de eventos, 
"mailing-list" e ficharios de pessoas, grupos, entidades publicas e privadas 
e outros; 

- Redigir textos, noticias, relises e outros para posterior veiculagao atraves 
da imprensaj 

- Executar tarefas correlatas. 
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BAsICOS: 	 Curso Superior completo de Comunica~ao Social, Jor
nalismo, Rela~oes Publicas ou correlato, acrescido 
de pos-gradua~ao "Strictu-Sensu" ou 08 (oito) anos 
de experiencia comprovada na area de atua~ao. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I----".-------
TitULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 1 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM RUCURSOS HUMANOS III I VIII - CNS - 049 

DESCRI~AO SUMARIA 

Executar tarefas de selegao, desenvolvimento e acompanhamento de recursos 
humanos. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Levantar necessidades de treinamento e aperfeigoamento de recursos humanos 
junto as chefias; 

- Elaborar proj etos de treinamento que iraQ compor a 
~ 

programagao anual de 
setor nesta atividade; 

- Elaborar previsao orgamentaria das atividades de treinamento; 

- Elaborar e manter cadastr~ de profissionais e entidades publicas e privadas, 
que servirao para consulta e escolha dos instrutores e cursos de interesse 
da Prefeitura; 

- Coordenar, acompanhar e avaliar cursos realizadores internamente; 

- Elaborar e manter controles individuais de participagao em treinamentos; 

- Elaborar levantamentos periodicos do numero de vagas existentes no quadro 
de pessoal, visando promover a ascensao funcional; 

- Promover concurso internos ou externos para provimento de cargos vagos; 

- Emitir documentos referentes a concurso e treinamentos; 

- Proceder a levantamento e cadastramento dos recursos hur.anos cia Prefei tura 
para efeito de aproveitamento e remanejamento de pessoal; 

- Executar tarefas correlatas. 

,REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior completo, preferencialmente na area 
de Ciencias Humanas: Pedagogia, Administragao, Sociolo
gi~ ou Psic~logia, acrescido de 08 (oito) anos de expe
riencia na area ou curso de pos-graduagao "STRICTU SEN
SU". 



5 [Lei vI~I 2952 ] 
'------- - --~ 

-------- - .- - - - ----- -- -

DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso superior completo de Comunica~ao Social, jornalis
mo, Rela~oes Publicas ou correlatos. 
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~ESCRI(JAO DE CARGO 

I 
~-----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM CONTABILIDADE III I VIII- CNS - 050 

DESCRI(JAO SliMARIA 

Analisar relatorio e demonstrativos contabeis da Prefeitura, supervisionar 
atividades de contabilizagao; elaborar balango, balancetes e outros 
demonstrativos financeiros. 

DESCRI(JAO DETALHADA 

- Supervisionar a classificagao e preparagao de registros contabeis, conforme 
documentagao recebida, para posterior processamento; 

-- Supervisionar 0 controle do razao; 


- Supervisionar e orientar servigos de arquivamento ativo e inativo; 


- Promover, orientar e supervisionar balancetes mensais analiticos e sinteticos, 

mediante processamento da contabilizagao; 

- Estudar e promover a atualizagao do Plano de Contas da Prefeitura, conforme 
legislagao vigente; 

- Elaborar demonstrativos de resultados de balacentes mensais; 

- Promover, orientar e s~pervisionar balango anual e respectivos demonstrativos 
financeiros; 

- Elaborar relatorios periodicos, para fornecimento de subsidios a decisao 
de superiores hierarquicos; 

- Coordenar 0 registro e 0 controle do ativo imobilizado; 

- Coordenar a elaboragao de calculos relativos a recolhimentos legais de 
impostos e taxas, para efetivagao de pagamentos; 

- Realizar analise contabil e elaborar pareceres; 

- Atender auditorias externas, fornecendo informagoes sobre documentos e 
movimento contabil; 

- Coordenar a prestagao de assistencia tecnica as unidades organizacionais 
da Prefeitura que realizam atividades contebeis e financeiras; 

- Conferir empenhos, documentagao para pagamentos e outros; 

ft~/ I_______________ I ________~ 
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DESCRICAO DETALHADA 

Controlar despesas especificas, creditos financeiros descentralizados 
e outros; 

, 
- Elaborar a Tomada de Contas da Prefeitura para 0 orgao estatal 

responsavel; 

- Levantar dados para entidades governamentais que trabalham com 
estatistica na sua area de atuagao; 

- Executar tarefas correlatas, 

Conferir as prestagoes de contas de unidades organizacionais da Prefei 

tura. 

REQUISITOS BAsICOS: Curso Superior de Ciencias Contabeis, acrescido 
de 06 (seis) anos de experiencia na area ou curso 
de pos..:.graduagao "STRICTU-SENSU". 



~ DESCRI<]AO DE CARGOI------..----------
TiTULO ATUAL 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
T~CNICO SUPERIOR EM ADMINISTRAgAo III VIII - CNS - 051I 

DESCRI<]AO SUMARIA 

Organizar, estruturar, conduzir e liderar atividades administrativas. 

DESCRI<]AO DETALHADA 

- Organizar, estruturar e conduzir atividades administrativas da Prefei tura, 
promovendo 0 aperfeigoamento de sistemas, metodos e processos de trabalho; 

- Levantar dados, junto a 
e procedimentos utilizados; 

unidades organizacionais, relativos a processos 

- Estudar e analisar os dados levantados; 

- Racionalizar processos e procedimentos tendo em vista a melhoria de resulta
dos e/ou diminuigao de custos; 

- Elaborar normas de procedimento; 

- Elaborar diagramas, fluxogramas, graficos e outras formas de representagao 
de informagoes; 

- Elaborar "lay-outs"; 

- Estudar, analisar, propor, redefinir e implantar formularios e outros 
instrumentos administrativos; 

- Elaborar metodos e processos nao sistematizados; 

- Identificar, junto as unidades organizacionais, necessidades de processos 
sistematizados; 

- Participar de processos de informatizagao, colaborando na identificagao 
de demandas junto a usuarios e na implantagao de novas rotinas; 

- Proceder a controles financeiros, calculos e apropriagoes de custo registran
do e processando informagoes; 

- Registrar em mapas posigoes financeiras; 

- Manter controles sobre gastos e suas respectivas alteragoes; 

- Executar tarefas correlatas. 



01 
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior em Administra9ao ou equivalente acres 
do de 08 (oito) anos de experiencia na area ou curso 
de pos- gradua9ao "STRICTU-SENSU". 
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DESCRI(1AO DE CARGO

I-----..-------,----
TiTULO ATUAL 

BIOQUIMICO, FARMACEUTICO, DENTISTA, ENFERMEIRO, MEDICO 
TITULO PROPOSTO CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM SAUDE III I VIII- CNS - 052 

DESCRI(1AO SUMiRIA 

Executar atividades de saude que requerem curso superior em bioquimica, 
odontologia, enfermagem e medicina. 

DESCRI(1AO DETALHADA 

- Participar da execugao de programas, estudos, pesquisas e outras atividades 
de saude em sua area de especializagao; 

, 
- Executar atividades profissionais da area de saude, correspondentes a 

sua especialidadej 

- Participar do planejamento da assistencia a saude, articulando-se com 
outras instituigoes para implementagao de agoes integradasj 

~ 

- Planejar e executar programas de treinamento, sem servigo ou nao, dos 
recursos humanos da area de saude; 

- Realizar ou partic'ipar de reunioes com a comunidade para desenvolver agoes 
de melhoria das suas condigoes da saudej 

- Integrar equipe mul,tiprofissional para assegurar opel' fei to atendimento 
as necessidades da populagaoj 

- Realizar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area especifica de atuagao, acrescido 
de pos-graduagao "STRICTU-SENSU" ou de 08 (oito) anos de 
experiencia comprovada na area. 



--
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~ 

DESCRICAO DE CARGO 

I 
~----TITULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM SANITARISMO III j VIII- CNS - 053 

DESCRICAO SUMiRIA 

Desenvolver trabalhos de planej amento e execu<;ao na area da saude publica 
I 	 relacionada com a fisica, nutri9ao e engenharias sanitaria, de alimentos 

e agronomica, medicina veterinaria e biologia de alimentos. 

DESCRICAO DETALHADA 

, ~ 

_ 	 Desenvolver estudos, projetos, pareceres e pianos destinados as a90es 
de saude publica e ao planejamento sani tario do Municipio e participar 
da elabora9ao de normas na sua area de atua9ao; 

, 
- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua especialidade, 

no campo de Engenharia Sanitaria, Engenharia de Alimentos, Nutri9ao, Fisica 
Engenharia Agrono~dca e Medicina Veterinaria, de acordo com as compet~ncias 
do orgao onde atua; 

-	 Planejar, coordenar, orientar e executar programas e projetos de saude , 	 ~ 

publica desenvolvidos no Municipio, observados as compet~ncias do orgao 
onde atua; 

- Examinar projetos, processos e outros documentos, elaborar estudos e pesqui
sas, emitir pareceres, laudos e relatorios, realizar vistorias e fiscali 
za90es tecnicas para fins administrativos, fiscais ou judiciais; 

, 
- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area 

de atua9ao; 

-	 Orientar e coordenar trabalhos executados por seus auxiliares; 

-	 Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior na area de atua9ao, acrescido de 
pos-gradua9ao "STRICTU-SENSU" ou 08 (oito) anos de com
provada experiencia na area. 

_~I-
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~ESCRI~AO DE CARGO 

I 
---------~---

TITULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM OR~AMENTO III I VIII - CNS - 054 


DESCRI~AO SUMiRIA 

Elaborar orgamentos de pianos, programas e projetos, proceder analises 

programar, calcular, apropriar, corrigir e acompanhar custos na Instituigao. 


DESCRI~AO DETALHADA 

_ 	 Elaborar ou participar da elaboragao de orgamentos correspondentes a pianos, 

programas e proj etos anuais e plurianuais da Prefeitura ou dos quais esta 

participe; 


- Elaborar relatorios ou demonstrativos de acompanhamento fisico financeiro 

da programagao anual e plurianual da Instituigao; 


- Realizar 0 controle da execugao orgamentaria dos recursos administrados 

pela Prefeitura; 


- Assessorar orgaos e entidades que utilizam recursos administrados pela 
Insti tUigao, bem como suas unidades organi zacionais em assuntos referentes 
a orgamento; 

- Realizar, orientar ou supervisionar 0 controle de movimentagao finance ira 
de caixa e bancos, mediante boletins e demonstrativos de composigao de 
saldos; 

-	 Controlar e conferir documentos financeiros; 

-	 Controlar creditos descentralizados de unida.des organizacionais; 

- Programar, calcular, apropriar, corrigir e acompanhar custos na Instituigao 
e proceder a analises de custos. 

-	 Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior em Ciencias Contabeis, Administragao ou 
Economia, acrescido de 06 (seis) anos de experiencia na 
area ou curso de pos-graduagao "STRICTU- SENSU". 

I 
________________________ 1_________ 
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DESCRIQAO DE CARGO 

I~~-~-
TITULO ATUAL 

ADVOGADO 
TITULO PROPOSTO 	 1 CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM SERVIQOS JURIDICOS 111q VIII - CNS - 055 

DESCRIQAO SliMARIA 

Desenvolver e acompanhar atividades juridicos de interesse da Instituigao 
no ambito administrativ~, civil, trabalhista e comercial; elaborar contratos 
e adiantamentos, apresentar recursos em qualquer das instancias; emitir .' 
pareceres para subsidiar decisoes executivas. 

DESCRIQAO DETALHADA 

_ 	Acompanhar e defender os interesses da Prefeitura, no que diz respei to 

a processos, representando-a junto a orgaos do poder Executivo e Judiciario, 

entidades autarquicas e outros; 


~ 

- Elaborar petigoes iniciais de agoes de diversas naturezas e de interesse 

da Prefeitura; 


- Ajuizar agoes, estudando processos e solici tando despachos do Juiz respon

savel mediante justificativas da agao; 


- Acompanhar a efetivagao de citagoes com a finalidade de confirmar 0 desenvol

vimento da agao, conforme interesse da Prefeitura; 


- Participar de audiencias realizando a defesa oral de discussao e justifica
tivas de provas; 

- Interpor recursos, contestar agoes distribuidas contra Prefeitura, executar 
queixas e acompanhar 0 desenrolar dos processos; 

- Prestar assistencia juridica a dirigentes e a unidades organizacionais 
da Prefeitura; 

- Elaborar e estudar pareceres, analisando aspectos juridicos e administrativos, 
visando a subsidiar decisoes; 

- Elaborar contratos de diversas naturezas, analisando assuntos e estudando 
aspectos legais; 

- Redigir oficios, portarias, expedientes e outros, tendo em vista objetivos 
explicitados pelos diversos .orgaos da Prefeitura e a regularidade das 
agoes administrativas; 

~ 

-	 Participar de equipes de trabalho, comissoes e outras formas de atividade I 
multidisciplinar; 

/J _ 	 I--~ 
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DESCRI~AO DETALHADA 

- Conferir processos, documentos e outros para posterior assinatura 
de dirigentes e do Prefeito; 

- Proceder a leitura dos Diarios Oficiais; legislagao em geral e 
especifica da Prefeitura, resolugoes, regulamentos, livros sobre 
doutrina juridica e jurisprudencia, procedendo ao estudo e interpre
ta9ao dos textos; 

- Elaborar relatorio de acompanhamento de a90es judiciais para subsi
diar dirigentes e 0 Prefeito; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso A superior de Direi to e 08 (oi to) anos de 
experiencia na area ou curso de pos-graduagao 
"STRICTU-SENSU". 
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~ESCRI~AO DE CARGO 

I-,..---------
TITULO ATUAL 


TITULO PROPOSTO I CODIGO 

TECNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS SOCIO-ECONOMICOS III VIII - CNS - 056 

DESCRI~AO SUMARIA 

Realizar estudos tecnicos, analises e pesquisas bern como prestar 
tecnica aos servidores da Prefei!ura Municipal na elaboragao 
projetos em assuntos das areas economicas e sociais. 

assistencia 
de pianos e 

DESCRI~AO DETALHADA 

, 
- Entrosar-se com tecnicos das diversas areas da Prefeitura, fornecendo 

subsidios para a elaboragao de pianos, programas e projetos nas areas 
economicas e sociais; 

- Emitir parecer tecnicos em sua area de atuagao; 

Estudar analisar 	 dados subsidiar politicos de 

- Elaborar documentos, relatorios e outros com relagao a assuntos socia 
economicos; 

- Avaliar as potencialidades e demandas do Municipio em sua 
, 
area de 

especialidade; 

, 
- e para atuagao em sua area 

de competencia; 

- Desenvolver metodologias de pesquisa; 

- Elaborar estudos sobre temas de sua area de competencia, visando a oferecer 
suporte para pianos, programas e projetos; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior em Ciencias Sociais ou Economicas acrescido 
de pos-graduagao "STRICTU-SENSU" ou de 08 (oito) anos de 
experiencia na area de atuagao. 
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DESCRI<;AO DE CARGO 

I 
--------~--TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA III VIII - CNS - 057I 

DESCRI<;AO SliMARIA 

Estudar 
tarefas 

a estrutura psiquica de comportamento dos seres humanos j 
, /

relacionadas a problemas de pessoal, a problematica 
desempenhar 
educacional 

e a estudos clinicos individuais. 

DESCRI<;AO DETALHADA 

- Elaborar a aplicar metodos e tecnicas de pesquisa das caracteristicas 
pSicologicas dos individuosj 

- Organizar e aplicar metodos e tecnicas de recrutamento, selegao e orientagao 
profissionalj 

- Proceder a aferigao desses processos para controle de sua Validadej 

- Realizar estudos e aplicagoes praticas no campo da educagaoj 

- Realizar trabalhos de psicologia clinicaj 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior em Psicologia acrescido de pos-graduagao 
"STRICTU-SENSU" ou de 08 (oito) anos de experiencia na 
area de atuagao. 

_ 1



ILeI vI§I 3019 I 


DESCRI~AO DE CARGO 

I--..---------
TiTULO ATUAL 

ASSISTENTE SOCIAL 
TITULO PROPOSTO CODlGO 

TECNICO SUPERIOR EM SERVIgO SOCIAL III I VIII - CNS - 058 

DESCRI~AO SUMiRIA 

Prestar assistencia a membros da comunidade local e a entidades que os 
congregam para identifica9ao de problemas, levantamento de alternativas, 
prioridades e 0 encaminhamento aos setores competentes. 

DESCRI~AO DETALHADA 

- Efetuar visitas domiciliares, a associa90es comunitarias e outras 
institui90es, procedendo a formas diversificadas de estudo de situa90es 
problemas, que devam ser objeto de a90es assistenciais da Prefeitura; 

- Prestar orienta90es relacionadas as areas de saude, trabalho, integra9ao 
social, educa9ao, previdencia social, planejamento social, servi90 social 
do luto, programas habitacionais, assistencia familiar e ao menor, promovendo 
articula~ com orgaos e insti tUi90es publicas e privadas da comunidade 
para encaminhamento adequado as politicas e diretrizes de trabalho da 
Prefeitura; 

- Organizar grupos terapeuticos, educativos e promocionais, em articula9ao 
com outros profissionais que atuem em areas especificas de atendimento; 

- Assessorar e pres tar apoio e profissionais das diversas unidades organiza
cionais em assuntos relacionados a area social; 

- Realizar a90es inventivas voltadas para 0 atendimento de situa90es problema. 

- Elaborar cadastr~ de pessoas, institui90es e entidades inscritas em programas 
sociais de assistencia e encaminhamento; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Servi90 Social, acrescidos de 08 (oito) 
anos de experiencia na area ou curso de pos-gradua9ao I 

"STRICTU-SENSU". 
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" DESCRIgAO DE CARGO 

I------..--,--------
TitULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO I CODIGO 
ANALISTA FAZENDARIA III 1 VIII - CNS - 059 

DESCRIgAO SUMARIA 

Realizar atividades fazendarias complexas relacionadas com a tributagao, 
orgamentagao, finangas e contabilidade. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Controlar a legalidade dos auditores tributarios e fiscais; 

- Manter atualizada a legislagao tributaria, orgamentaria, financeira e 
contab i l do Municipio; 

- Propor alteragao na legislagao tributaria em fungao de necessidades 
detectadas atraves do desenvolvimento das atividades de fiscalizagao; 

- Promover pesquisas e divulgagao da materia tributaria, fiscal e orgamentaria; 

- Solucionar consultas formalmente apresentadas por contribuintes, ou por 
orgaos representativos de classes de contribuintes; 

- Zelar pela c~rreta e uniforme interpretagao e aplicagao dos instrumentos 
de fiscalizagao e de estimulos a produgao fiscal, atualizando e adequandoj 

- Examinar questoes espeClalS suci tadas entre 0 fisco e os contribuintes, 
relativamente a interpretagao e aplicagao da legislagao tributaria; 

- Propiciar suporte tecnico a outros orgaos em materia de legislagao tributaria 
e de execugao orgamentaria, finance ira e contabil; 

- Executar atividades correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior, na sua area de atuagao acrescido de 
pos-graduagao "STRICTU-SENSU" ou de 08 (oito) anos de 
experi~nc{a na area de atuagao. 
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DESCRICAO DE CARGO 

I 
~----

TiTULO ATUAL 
ENGENHEIRO/ ARQUITETURA/ PAISAGISTA/ PROJETISTA/ URBANISTA 
TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM 	 EDIFICAQOES E OBRAS PUBLICAS III VIII- CNS - 060I 
DESCRICAO SUMiRIA 

Desenvolver estudos, projetos, pareceres e ~lanos destinados a realizagao de 

Obras Publicas e a planificagao e desenvolvimento urbano do Municipio e 

participar da elaboragao de normas na sua area de atuagao. 


DESCRICAO DETALHADA 

, 
- Desenvolver atividades profissionais correspondentes a sua especialidade, 

no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo 
com as competencias do orgao onde atua; 

- Desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e proj etos de obras 
publicas ou edificagoes localizadas no Municipio, observadas as competencias 
do orgao onde atua; 

- Examinar proj etos, processos e outros documentos; elaborar calculos emitir 
pareceres, laudos e relatorios; realizar vistorias e fiscalizagao tecnica, 
para fins administrativos, fiscais ou judiciais; 

- Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area 
de atuagao; 

- Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; 

- Executar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Engenharia/ Arquitetura nas suas diversas 
especializagoes, acrescido de curso de pos-graduagao "STRIC 
TU- SENSU" ou 08 (oito) anos de atuagao comprovada na area: 

,~ ~~ 	 I 

--------~==========~~--------------------~~------~-------------- I------



jLcl vI§I 3022 I 
-\ 

DESCRIgAO DE CARGO 

I--,..------
TiTULO ATUAL 

ANALISTA DE COMPUTAQAO 

TITULO PROPOSTO CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM INFORMATICA III VIII - CNS - 061I 

DESCRIgAO SUMARIA 

Analisar, planejar e implantar sistemas estruturados de processamento de 
dados e desenvolver aplicagoes de "software" e linguagens mediante utilizagao 
de micro computadores. 

DESCRIgAO DETALHADA 

- Proceder a configuragao das demandas de informagoes dos usuarios dimensionan
do e avaliando a conveniencia da utilizagao das modalidades de atendimento 
mediante 0 processamento eletronico de dados; 

- Definir 0 objetivo e as tarefas da analise de sistemas a serem desenvolvidos; 

- Organizar e orientar a execugao da analise de sistemas, estabelecendo 
tarefas a serem executadas pelos membos da equipe; 

- Analisar os metodos e procedimentos dos sistemas em uso, propondo melhorias 
quanta a produtividade, racionalizagao e atualidade; 

- Estudar e racionalizar formularios ou documentos de trabalho cujos dados 
devem ser processados; 

- Preparar 0 fluxogramade sistemas estruturados; 

- Definir as necessidades de dados para 0 estudo dos sistemas; obj eto de 
estudo e desenvolvimento; 

- Escrever descrigOesnarrativas da operagao do sistema; 

- Preparar e organizar a documentagao dos sistemas; 

- Analisar fluxos de trabalho preparando as respectivas rotinas graficas; 

- Organizar os arquivos de dados; 

- Preparar manuais de metodo; 

- Acompanhar a implantagao dos servigos; 

- Efetuar corregoes e alteragoes necessarias ao aperfeigoamento de sistemas; 

- Executar tarefas correlatas. 



---

0( 


DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior completo e curso especifico na 
area d~ atua9ao acrescido de 06 (seis) anos de 
experiencia na ~rea. 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----

TiTULO ATUAL 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
TECNICO SUPERIOR EM PLANEJAMENTO II VIII - CNS - 062I 

DESCRI~AO SUMARIA 

Coletar e analisar dados, realizar estudos de viabilidade tecnica, economica, 

social e elaborar pianos, programas e proj etos setoriais, compatibilizando 

programagao das diversas areas de atuagao da Prefeitura. 


DESCRI~AO DETALHADA 

_ 	Estudar e levantar dados e informagoes para elabo;-agao de diagnosticos 

setoriais, orientando a produgao de dados necessarios as analises de 

modo a favorecer a preparagao de series historicas, estudos prognosticos, 

projegoes e inferencias; 


-	 Realizar calculos e inferencias estatisticas; 

-	 Interpretar tabelas contendo dados e calculos estatisticos; 

- Estudar e aplicar metodologias, processos, teorias, interpretando e rela

cionando informagoes de naturezas diversas para analise de situagoes, 

prognosticos e elaboragao de propostas de agao; 


-	 Elaborar instrumentos de coleta de dados e instrugoes para preenchimento; 

- Realizar estudos viq,bilidade tecnica, economica e social para implantagao 

ou expansao de projetos; 


- Elaborar trabalhos teoricos e praticos referentes a projetos ou assuntos 

de interesse da Prefeitura, na sua area de atuagao; 


-	 Emitir documentos, relatorios, demonstrativos e outros; 

- Efetuar programagao anual e plurianual da Prefeitura, em estreita articulagao 

com orgaos publicos que atuem na area; 


- Acompanhar a execugao de contratos e convenios firmados pela Prefei tura 

para desenvolvimento de agoes programadas; 


- Analisar projetos no que se refere a localizagao, finalidade, cri terios 

e outr~s aspectos, emitindo parecer tecnico sobre sua oportunidade e 

conveniencia; 


-	 Acompanhar a execugao de pianos, programas e projetos no ambito municipal; 

-	 Executar tarefas correlatas. 
_ _,I _ _ 1
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DESCRIgAO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior preferencialmente em Sociologia, 
Economia e outros no campo das Ciencias Humanas e 
mestrado na sua area de atua9ao ou 08 (oito) anos 
de atividade na fun9ao. 

/, 



I 
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DESCRI~AO DE CARGO 

I
~----TiTULO ATUAL 

AUDITOR FISCAL 

TITULO PROPOSTO 	 CODIGO 
AUDITOR FISCAL II 	 VIII - CNS - 063I 

DESCRI~AO SllMARIA 

Promover a correv~ao dos trabalhos fiscais executados pelo Fiscal de Tributos 

Municipais. 


DESCRI~AO DETALHADA 

- Promover "in loco" revisoes e avalia~oes de tarefas executadas por Fiscais 

de Tributos Municipais; 


- Sugerir san~oes em caso de fraudes fiscais; 


- Elaborar relatorios das auditorias realizadas; 


- Avocar a documenta~ao que se fjzer necessaria ao andamento de seus trabalhos; 


- Coordenar, eventualmente, grupo de trabalho fiscal, quando designado. 


- Estudar e propor metodos e tecnicas gerais de natureza fiscal; 


- Expedir notifica~oes, autos de infra~ao e operar demais lan~amentos previstos 

em Leis e regulamentos municipais; 


- Executar atividades do Fiscal de Tributos Municipais, quando necessario; 


- Executar atividades correlatas. 


REQUISITOS BASICOS: 	 Curso Superior de Direito, Ciencias Contabeis, Ciencias 

Economicas, Estatistica ou Administra~ao de Empresas, acres 

cido de pos-gradua~ao "STRICTU-SENSU" ou de 08 (oito) ano;;;

de experiencia, na area de atua~ao. 


( " 



- -----
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DESCRI~AO DETALHADA 

REQUISITOS BASICOS: 	 Curso em nivel de 2Q grau de ensino e curso especifico 
na area de atuagao. 
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_----..-______I____________D_E_S_CR_I_CJ_A_O_D_E_C_AR_GO______---'-_____ 

TiTULO ATUAL 
AUDITOR 

TITULO PROPOSTO 
I 

CODIGO 
AUDITOR FINANCEIRO E ORQAMENTARIO II VIII- CNS - 064 

DESCRICJAO SUMARIA 

Fiscalizar a administragao financeira, a execugao orgamentaria e as contas 
dos orgaos de administragao direta e indireta da Prefeitura, inclusive 
autarquias, fundagoes empresas onde 0 Poder Publico detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. 

Contabeis com habilitagao 
profissao, acrescido de 
de 08 (oito) anos de expe

DESCRICJAO DETALHADA 

_ Auditar os processos licitarios e 0 almoxarifado dos orgaos e empresas; 


- Auditar os bens patrimoniais e 0 balango orgamentario; 


- Verificar a prestagao de contas de recursos recebidos e transferidos; 


- Verificar a conciliagao bancaria; 


- Analisar os balancetes, balangos e outros registros contabeis; 


- Realizar auditoria na area de pessoal; 


- Fiscalizar 0 controle da divida; 


- Fiscalizar e fazer dar cumprimento a legislagao orgamentaria e finance ira 

em vigor; 

- Assistir e assessorar os orgaos de administragao direta e indireta da 
Prefeitura Municipal orientando-os na sua area de atuagao. 

, - Efetuar auditoria preventiva, instruindo os orgaos da Prefeitura para 
evitar possiveis erros e omissoes em materia financeira e orgamentaria; 

- Cumprir as normas sobre 0 exercicio de sua fungao; 

- Emitir pareceres na sua area de competencia; 

- Manter a confidencialidade dos assuntos auditados; 

- Realizar tarefas correlatas. 

REQUISITOS BASICOS: Curso Superior de Cencias 
legal para 0 exerc::..c~o da 
pos-graduagao "STRICTU-SENSU" ou 
riencia, na area de atuagao. 
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ANEXO III 


CARREIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

- 46 
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ANEXO IV 


TABELA DE VENCTMENTOS DOS CARGOS DE CARATER EFETIVO 



- --

LeI v I&, 

_____________.............-______.............-_......._"--.-~_____..........._____....o._ ............... __~__ ..._ ...... __......_____...... _
TABELA DE VENCIMENTOS PARA AS CLASSES DE CARGOS DE CARATER EFETIVO C) 

~GRAU 
H I J L MNIVEL A B C D E F G 

I 7.400 7.700 8.158 8.566 8.994 9.444 9.916 10.412 10.933 11.479 12.053 12.656 

II 9.916 10.412 10.933 11.479 12.053 12.656 13.289 13.953 14.651 15.384 16.153 16.960 

:. - - TIl 13.289 13.953 14.651 15.384 16.153 16.960 I 17.808 18.699 19.634 20.616 21.646 22.729 

IV 17.808 18.699 19.634 20.616 21. 646 22.729 23.865 25.059 26.311 27.627 29.008 I 30.459 

f 
i 

I, 

II 

V 31.982 33.581 35.260 37.023 38.874 40.818 42.859 45.002 47.252 49.615 52.095 54.700 
I 

I 

VI 42.859 45.002 47.252 49.615 52.095 54.700 57.435 60.307 63.322 66.488 69.813 73.303 
.j 

I 
I 

. I 
I 

VII 57.435 60.307 63.322 66.488 69.813 73.303 76.968 80.817 84.858 89.101 93.556 98.233 

; 

VIII 76.968 80.817 84.858 89.101 93.556 98.233 103.145 108.302 113.717 119.403 125.373 131.642 

it 

r-



ANEXO V 

J 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSAO 

~-..7 - "______~._________~ 
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TABELA SALARIAL PARA AS CLASSES DE 

CARGOS EM COMISS~O 

NIVEIS VENCIMENTOS 

I 2ge360,00 

II 36.700,00 

III 45.875,00 

IV 57.344,00 

V 71.680,00 

VI 89.600,00 

VII ••• ~.~ •••• e .. e •••••••••••• e.e •••• "' •• e 112eOOO,00 

VIII 180~000,OO 

/ "' 



ANEXO VI 


POSICIONAMENTO HIERARQUICO DOS CARGOS EM COMISSAO 
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NfVEL I 

GABINETE DO PREFEITO 

AUXILIAR DE GABINETE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO 

CHEFE DO SETOR DE CADASTRO 

~HEFE DO SETOR DE DIREITOS E VANTAGENS 

CHEFE DO SETOR DE BENS M6VEIS 

CHEFE DO SETOR DE BENS IM6VEIS 

CHEFE DO SETOR DE RECUPERA~AO E OBRAS 

CHEFE DO SETOR DE RECUPERA~AO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT6RIO 

CHEFE DO SETOR DE CARPINTARIA E SERRALHERIA 

CHEFE DO SETOR DE CONTR.oLE DE PAGAMENTO 

CHEFE DO SETOR DE OFICINA 

CHEFE DOS SETORES DE PROTOCOLO REGIONAL 

CHEFE DO SETOR DE REPOGRAFIA 

CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRA~AO DO SERVI~O FUNERARIO 

CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRA~AO DE CEMITERIOS E VELORIOS 

ADMINISTRACOES REGTONAIS 

CHEFE DO SETOR DE PEQUENAS OBRAS 

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E SERVI~OS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AqAO SOCIAL 

CHEFE DO SETOR DE REGISTRO DE ENTIDADES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMtRCIO 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC~O E CULTURA 

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO ESCOLAR 

CREFE DO SETOR DE ADMINISTRA~~O DE ESPA~OS CULTURAIS 

EM TODOS OS 6RG~OS 

ASSISTENTE TECNICO I 
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NfVEL !I 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CHEFE DO SETOR DE CADASTRO 

CHEFE DO SETOR DE CARTOGRA FIA 

-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAgJ\O 

CHEFE DO SETOR DE MEDIC INA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AgJ\O SOCIAL 

CHEFE DO SETOR JURfDICO 

SUPERINTEND:t:NCIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITAAIO 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE 

CHEFE DO SETOR DE PARQUES E JARDINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAg~O POLiTICA 

CHEFE DO CERIMONIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAg~O E CULTURA 

CHEFE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 

CHEFE DO SETOR DE MANUTEN9~O DA REDE FISICA ESCOLAR 

CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

CHEFE DO SETOR DE EXTENSJ\O BIBLIOTECARIA 
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NfVEL III 

SECRETARIA TECNICO-CONSULTIVA 

CREFE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO 

CREFE DO NdCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

PROCURADORIA JUR1DICA 

CREFE DO NUCLEO DE APOIO T~CNICO 

CREFE DO NdCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENACAO POLfTICA 

CREFE DO NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 

CREFE DA DIVISAO DE DIVULGACAO 

CREFE DA DIVISAO DE ADMINISTRA9AO DE ESTADIOS E QUADRAS 

CREFE DA DIVISAO DE FUTEBOL 

CREFE DA DIVISAO DE SROWS E EVENTOS 

CREFE DA DIVISAO DE GIN~SIOS POLIESPORTIVOS 

CREFE DA DIVISAo DE ESPA90S ESPORTIVOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CREFE DA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA~AO 

CREFE DA DIVISAO DE CON'rROLE DE PAGAMENTO 

CREFE DA DIVISAO DE ZELADORIA E COPA 

CREFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA 

CREFE DA DIVISAO DE COMPRAS 

CREFE DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO 

CREFE DA DIVISAO DE IMPRESSAO 

CREFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE VEICULOS 

CREFE DA DIVISAO DE MANUTENC;AO DE VEfcULOS 

CREFE DA DIVISAO DE PROTOCOLO E COMUNICA9AO 
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ADMINISTRAgOES REGIONAIS 

CHEFE DO SERVI~O DE INFORMA~OES A POPULA~O 
CHEFE DO SERVI~O DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A~AO SOCIAL 

CHEFE DA DIVISAO DE APOIO A FAMiLiA 

CHEFE DA DIVISAO DE EMPREGO 

CHEFE DA DIVISAO DE APOIO AO TRABALHADOR 

CHEFE DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL 

CHEFE DA DIVISAO DE CONSTRU~AO DE CASAS POPULARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDDSTRIA E COMERCIO 

CHEFE DA DIVISAO DE INSTALA~AO DE EMPRESAS 

CHEFE DA DIVISAO DE AUTORIZA~AO DE VENDAS AMBULATES 

CHEFE DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO 

CHEFE DA DIVISAO DE INCENTIVO A PRODU~AO 
CHEFE DA DIVISAO DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO 

CHEFE DA DIVISAO DE FEIRAS E MERCADOS 

CHEFE DA DIVISAO DE ENTREPOSTOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE 

CHEFE DA DIVISAO DE FISCALIZA~AO DE MEIO-AMBIENTE 

SECRETARIA MUN;I:CIPAL DE EDUCAQAO E CULTURA 

CHEFE DA DIVISAO DE SERVI~OS AUXILIARES 

CHEFE DA DIVISAO DE A~AO CULTURAL 

CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA 

EM Tonos OS 6RGAOS 

ASSISTENTE TECNICO II 

I ./ 
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NtVEL IV 

GABINETE DO PREFEITO 

OFICIAL DE GABINETE 

~SECRETARIO PARTICULAR 

MOTORISTA DE GABINETE 

GABINETE DO VICE-PREFEITO 

CREFE DE GABINETE DO VICE-PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CREFE DA DIVISAO DE INSCRI~AO E CONTROLE DA LEGALIDADE 

CREFE DA DIVISi\O DE CONTROLE E PARCELAMENTO DO, CREDITO 

CREFE DA DIVISAO DE COBRAN~A ADMINISTRATIVA DA DfvIDA ATIVA 

CREFE DA DIVISAO DE APOIO A FISCALIZA~AO 
CREFE DA DIVISAO DE FISCALTZA~AO DE RENDAS INTERNAS 

CREFE DA DIVISAO DE ANALISE CADASTRAL 

CREFE DA DIVISA.O DE CADASTRAMENTO E FISCALIZAQAO 

CREFE DA DIVISAO DE APOIO T~CNICO E ADMINISTRATIVO DA SUPERINTEND~NCIA 

DE ARRECADA~AO 

CREFE DA DIVISAO DE APOIO T~CNICO E !-'illYlINISTRATIVODA: SUPERINTE&Dt;NCIA 

DE EXECU~J\O DA DESPESA 

CREFE DA DIVISi\O DE EXECU~A.O OR~AMENTARIA E FINANCEIRA 

CREFE DA DIVISAO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CREFE DA DIVISAO DE BANCOS E VALORES 

CREFE DA DIVISAO DE LIQUIDA~A.O 

CREFE DA DIVISAO DE ESCRITURA~AO 

CREFE DA DIVISA.O DE TOMADA DE CONTAS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SUPERVISOR DE VIGILANGIA SANITARIA 

CHEFE DA DIVISAO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO 

SUPERINTEND~NCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

CHEFE DA DIVISAO DE OPERA~~ES TECNICAS 

CHEFE DA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

CHEFE DA DIVISAO DE APOIO OPERACIONAL 

EM TODOS OS 6RGAOS 

ASSESSOR TECNICO I 
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NfVEL V 

GABINETE DO PREFEITO 

COORDENADOR DE IMPRENSA 

COORDENADOR DE DIVULGA~~O 

CHEFE DA SECRETARIA EXECUTIVA 

PROCURADORIA JURfDICA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUN'rOS GERAIS 

DIRETOR DE APOIO Tt.CNICO E ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES z LAZER E TURISMO 

DIRETOR DE ESPORTES 

DIRETOR DE TURISMO 

DIRETOR DE LAZER 

DIRETOR DE ESPORTES ESPECIALIZADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ~9~O SOCIAL 

DIRETOR DO TRABALHO 

DIRETOR DE HABI~TA~~O 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 

DIRETOR DE INCREMENTO A PRODU~~O 
DIRETOR DE AUTORIZA~Ao DE INSTALA~~O E FUNCIONAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 

DIRETOR DE PRODU~~O E COMERCIALIZA~~O 

DIRETOR DEORGANIZA~~O DO ABASTECIMENTO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE 

SECRETARIO GERAL DO CODEMA 

DIRETOR DE EXECU9~O DE POLiTICA AMBIENTAL 

DIRETOR DE FISCALIZA9l\O DE POSTURAS MUNICIPAlS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9~O E CULTURA 

DIRETOR DE CULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENA9~O POLfTICA 

ASSESSOR-CHEFE PAR.LAMENTAR 

ASSESSOR-CREFE DE RELA9CSES INSTITU8IONAIS 
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NivEL VI 

SECRETA RIA TECNICO-CONSULTIVA 

COORDENADOR DE APOIO TECNICO 
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

PROCURADORIA JURiDICA 

COORDENADOR DE CONTENCIOSO 
CHEFE DA DEFENSORIA PUBLICA 

GABINETE DO PREnITO 

COORDENADOR DE RELA~OES PUBLICAS 

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 

COORDENADOR 
COORDENADOR 
COORDENADOR 

DE 
DE 
DE 

RgGULARIZA~AO FUNDIARIA 
MELHORIAS URBANAS 
ESTUDOS SOCIAlS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

SECRETARIO-GERAL DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL 
CHEFE DE AUDITORIA 
DIRETOR DE TRIBUTA~AO 
DIRETOR DE FISCALIZ,~~AO 
DIRETOR DE RENDAS IMOBILIARIAS 
DIRETOR DE PROGRAMA~AO FINANCElRA 
DIRETOR DE TESOURO 
DIRETOR DE CONTABILIDADE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

DIRE TOR 
DIRETOR 
DIRETOR 

DE 
DE 
DE 

TRANSPORTES URBANOS 
CONTROLE DE usa DO SOLO 
PROGRAMA~AO E OBRAS 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO FisICO TERRITORIAL 
DIRETOR DE SANEAMENTO 
DIRETOR DE APOIO E ADMINISTRATIVO 



SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA~~O 

DIRETOR DE ADMINISTRA9AO DE PESSOAL 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE RECURS OS HUMANOS 

DIRETOR DE PATRIMt>NIO 

DIRETOR DE DOCUMENTA9~O E INFORMA90ES 

DIRETOR DE SERVI90FUNERARIO 

DIRETOR DE SERVI90S GERAIS 

DIRETOR DE MATERIAL 

DIRETOR DE TRANSPORTES 

SECRETARJA MUNICIPAL DO TRABALHO E A9~O SOCIAL 

DIRETOR DE A9AO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA£AO E CULTURA 

DIRETOR EDUCACIONAL 

DIRETOR DE ADMINISTRA9~O ESCOLAR 

ADMINISTRADOR DE ESCOLA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENA~~O GERAL 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO 

DIRETOR DE OR9AMENTO 

DIRETOR DE MODERNIZA9~O ADMINISTRATIVA 

DIRETOR DE INFORMATICA 

CORREGEDORIA 

CORREGEDOR MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUoE 

COORDENADOR DO NUCLEO DE SA0DE DA MULHER 

COORDENADOR DO NUCLEO DE SA0DE DA CRIAN9A 

COORDENADOR DO NUCLEO DE SADDE MENTAL 

COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUoE ORAL 

COORDENADOR DO NDCLEO DE APOIO DIAGN6STICO 

COORDENADOR DO NUCLEO DE DOEN9A CR~NICA DEGENERATIVA 

COORDENADOR DO NUCLEO DE SA0DE DO TRABALHADOR 

COORDENADOR DO NUCLEO DE A90ES BASICAS DE ENFERMAGEM 
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CONTINUACKo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

COORDENADOR DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 

COORDENADOR DOS NUCLEOS DE MICRO-REGIKO 

COORDENADOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA 

COORDENADOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

COORDENADOR DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES 

EM TODOS OS 6RG~OS 

ASSESSOR TECNICO II 
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NfVEL VII 

GABINETE DO PREFEITO 

SUPERINTENDENTE DE COMUNICA(,;AO SOCIAL 

SUPERINTENDENTE DE ASSUNTOS ESPECIAIS 

SUPERINTEND~NCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

SUPERINTENDENTE DE ARRECADA(,;AO 

SUPERINTENDENTE DE EXECU(,;AO DA DESPESA 

PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO 

SUPERINTENDENTE DE RECURS OS HUMANOS 

SUPERINTENDENTE DE RECURS OS MATERIAlS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAQAOGERAL 

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E OR(,;AMENTO 

SUPERINTENDENTE DE MODERNIZA(,;AO ADMINISTRATIVA INFORMATICA 

ADMINISTRACOES REGIONAIS 

ADMINISTRADOR REGIONAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SUPERINTENDENTE DE A(,;OES BASICAS DE SAUDE 

SUPERINTENDENTE DO DISTRITO SANITARIO 

SUPERINTENDENTE DE A(,;OES SOBRE 0 MEIO 

SECRETARIA DE EDUCAQAO E CULTURA 

SUPERINTENDENTE DE POLfTICA EDUCACIONAL 

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E ORC;AMENTO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CREFE DA DIVIS1\O DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E TRAFEGO 

CREFE DA DIVISf\O DE OPERA~f\O DE TRANSPORTES 

CREFE DA DIVISf\O DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 

CREFE DA DIVISf\O DE ESTUDOS ECON~MICOS 

CREFE DA DIVISf\O DE APROVA~~O E LICENCIAMENTO 

CREFE DA DIVISf\O DE PARCELAMENTO DO, SOLO 

CREFE DA DIVISf\O DE FISCALIZA~f\O 

CREFE DA DIVISf\O DE SERVI~OS PDBLICOS 

CREFE DA DIVISf\O DE PROJETOS EXECUTIVOS 

CREFE DA DIVISf\O DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

CREFE DA DIVISf\O DE ESTUDOS BASICOS 

CREFE DA DIVISf\O DE PROJETOS URBANOS 

CREFE DA DIVISf\O DE ARQUIVO TECNICO 

CREFE DA DIVISf\O DE TOPOGRAFIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQ.f\O 

CREFE DA DIVISf\O DE REGISTRO FUNCIONAL 

CREFE DA DIVISAO DE CADASTRO 

CREFE DA DIVISf\O DE MANUTEN~AO DO PATRIM~NIO 

CREFE DA DIVISf\O DE MICROFILMAGEM 

CREFE DA DIVISf\O DE INFORMA~~ES DOCUMENTAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABAlliO E AQf\O SOCIAL 

CREFE DA DIVISf\O DE ACOMPANHAMENTO E ASSIST:t:NCIA SOCIAL 

CREFE DA DIVISf\O DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQf\O E CULTURA 

CREFE DA DIVISAO DE ORGANIZA~AO E FUNCIONk~NTO ESCOLAR 

CREFE DA DIVISf\O DE ADMINISTRA~f\O DO ENSINO 

CREFE DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURS OS RUMANOS DA ESCOLA 

CREFE DA DIVISf\O DE ADMINISTRA~f\O DE PESSOAL DA ESCOLA 

CREFE DA DIVISAO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 

ADMINISTRADOR ADJUNTO DE ESCOLA MUNICIPAL 

I ./ 
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NIVEL VIII 


SECRETARIO TECNICO-CONSULTIVO 

CREFE DA PROCURADORIA JURIDICA 

CREFE DE GABINETE DO PREFEITO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENA~AO POLITICA 

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESP8RTES, LAZER E TURISMO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA~AO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E A~AO SOCIAL 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 

SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA~AO E CULTURA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENA~AO GERAL ; 

? r-. ~ 




