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LEI MUNICIPAL Nº 1.276 DE 24 DE JULHO DE 2006. 

 

Estabelece o Plano de Carreira dos Servido-

res, institui o respectivo quadro de cargos e 

dá outras providências. 

 

 
ENIO COLLETO CARVALHO, Prefeito Municipal de Vitória das Missões, Esta-

do do Rio Grande do Sul. 
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

 

 

Capítulo  I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º - O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pe-
los seguintes quadros: 

 

I - quadro dos cargos de provimento efetivo; 

 

II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

 

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servi-
dor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número 
certo e retribuição pecuniária padronizada; 

II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, 
com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes; 

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os ser-
vidores poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria fun-
cional; 

V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcio-
nal, constituindo a linha de promoção; 

VI - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a 
imediatamente superior da mesma categoria funcional. 
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Capítulo  II 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Seção  I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

 Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes 
categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 
 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão 
 

 -Auxiliar de Ensino 01 Único 
 -Agente Administrativo 02 08      
 -Agente Administrativo Auxiliar 04 04 
 -Agente Comunitário de Saúde 09 04 

 - Agente Tributário 01 09 

 - Analista de Compras  01 09 
 -Auxiliar de Contabilidade 01 06 

 -Assistente Social 01 11 
 -Auxiliar de Enfermagem 

- Balseiro 

02 

01(Lei 1931/2014) 

04 
05 

 -Contador 01 10 

 -Dentista alterado pela lei 1999/2015 para pa-

drão 12 

02                      12 10 

 -Digitador 03 06 
 -Eletrecista 
 

01 04 

 -Enfermeiro 01 12 
 -Engenheiro Agrônomo 01 10 
 -Engenheiro Civil 01 12 
 -Farmacêutico 01 10 
 -Fiscal 02 06 
 -Fonoaudiólogo 01 09 
 -Instalador 01 05 
 -Médico 01 13 

 -Fisioterapeuta alterado pela lei 1999/2015 para 

padrão 12 

01                       12 10 

 -Motorista 18 (21 LM1517 e 

2058) 

05 

 -Nutricionista  01 11 
- Operador de  Máquina 10 (11 LM 1774) 06 

- Operario 15 01 
 -Pedreiro  01 (2LM 

2.031/2015) 

03 

- Procurador 01 10 
 -Psicólogo 01 11 
 -Secretário de Escola 02 08 
 -Servente 18 01 
- Técnico Agrícola 01 07 
 -Técnico em Contabilidade 01 07 
 -Técnico de Enfermagem 02 (3 LM 08 
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2.034/2015) 
 -Telefonista-Recepcionista 01 04 
 -Tesoureiro 01 07 
 -Veterinário 01 12 
 -Vigia 
 - Atendente de Creche 

06 
02 

02 
05 

 

Obs. LM 1664/2011 – Cria os cargos de Agente Tributário e Analista de Compras 

Lei 1517 – Cria 01 cargo de Motorista 

Lei 1774 – Cria 01 cargo de Operador de Máquinas 

Lei 1931/2014 – Cria cargo de balseiro 

Lei 2.031/2015 – cria cargo de pedreiro 

Lei 2.034 – cria cargo de Técnico em Enfermagem 

Lei 2.049/2016 – cria cargo de atendente de creche 

Lei 1989 – Cria 01 cargo de Motorista 

Lei 1999 – 2015 Altera padrão do Dentista e Fisioterapeuta do padrão 10 para 12 

Lei 2058-2016 Cria cargo de motorista 

 

 

Seção  II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

 Art. 4º - Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é 
a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificulda-
des de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a 
integram. 

   Art. 5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter:  

 I - denominação da categoria funcional; 

 II - padrão de vencimento; 

 III - descrição sintética e analítica das atribuições; 

 IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 

 V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e ou-
tros especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 Art. 6º - As especificações das categorias funcionais, criadas pela presente Lei 
são as que constituem os anexos I, que são partes integrantes desta Lei. 
 

 

Seção  III 

 DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

 

 Art. 7º - O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial 
de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Re-
gime Jurídico dos Servidores do Município. 

 Art. 8º - O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de 
outra categoria funcional, será enquadrado na classe A da respectiva categoria, iniciando 
nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 
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Seção  IV 

DO TREINAMENTO 

 

 Art. 9º - A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus ser-
vidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho 
de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

 Art. 10 - O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo 
próprio Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado 
por órgão ou entidade especializada. 
 

Seção  V 

DA PROMOÇÃO 

 

 Art. 11 - A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional me-
diante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 

 Art. 12 - Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas pelas letras 
A, B, C e D  sendo esta última a final de carreira. 

 Art. 13 - Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na 
classe A e a ela retorna quando vago. 

 Art. 14 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada 
classe e ao de merecimento. 

 Art. 15 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de 
promoção para a seguinte será de: 

 I - quatro anos para a classe “B”, 

 II - cinco anos para a classe “C”;  

 III - seis anos para a classe “D” 

 Art. 16 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do 
seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribui-
ções que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. 

 § 1º - Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de 
classe. 

 § 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem 
do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

 I - somar duas penalidades de advertência; 

 II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

 III - completar três faltas injustificadas ao serviço; 

 IV - somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do 
horário marcado para término da jornada. 

 § 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo ante-
rior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção. 

 Art. 17 - Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 

 I - as licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 
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 II – os auxílios-doença no que excederem de noventa dias, mesmo quando em 
prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço; 

 III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. 

 

 Art. 18 - A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o 
servidor completar o tempo de exercício exigido. 

 

Capítulo  III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 Art. 19 - É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas 
da administração centralizada do Executivo Municipal: 
 

Nº de Cargos e 
Funções 

Denominação Código (padrão) 
 

01 Assessor de Gabinete 1 – 04 

01 Assessor de Imprensa 1 - 02 

01 Assessor de Comunicação e Eventos 1 - 02 

01 Assessor Jurídico 1 – 04 

11(Lei 2122/17) Assessor de Secretaria 1 – 02 

00 Assessor Técnico de Planejamento e 

Obras – Extinto Lei 2122/17 
 1-   05    

01 Assistente de Pessoal 1 – 01 

10(08LM1793) Assistente de Secretaria 1 – 01 

11(09 LM 1545-

1793) 

Chefe de Setor 2 – 03 

02 Coordenador de Unidade de Secretaria 1 – 03 

03(01 LM1545) Chefe de Turma 2 – 02 

01 Diretor do Departamento de Compras 1 – 03  

01(0 LM1793) Diretor do Departamento de Almoxarifado 1 – 02 

01 Diretor Meio Ambiente 1 - 03 

01 Diretor de Esporte 1 - 03 

07(08LM1793) Secretário Municipal Subsídio 

01 Tesoureiro 3 – 03 

01 Coordenador de Programas e Convê-

nios 

1 - 03 

Obs. LM 1545 - Extintos 02 Chefe de Turma e 01 Chefe de Setor  

LM 1291/2006 – Cria o cargo de Diretor do Meio Ambiente 

LM 1787/2013 – Reestrutura Diretor do Depto de Compras 

LM 1786/1013 – Cria cargo de Assessor de Imprensa  

LM 1793/2013 – Cria cargo de Diretor de Esporte e extingue 01 Chefe de Setor, 01 

diretor almoxarifado e 02 Assistente de Secretaria.  

LM 1911/2014 – Cria o Cargo em Comissão de Coordenador de Programas e Convê-

nios. 

LM 2106/2017 – Altera coeficiente de vencimentos CC – Dir. programas e convênios 

e Dir. Dpto compras. 
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LM 2122/2017 – Extingue cargo de Assessor Técnico de Planejamento e Obras e cria 

04 cargos de Assessor de Secretaria. 

LM 2135/2017 – Reduz padrão de vencimentos do cargo de Assessor de Imprensa 

para CC 02 e cria um cargo de Assessor de Comunicação e Eventos CC02, 20 h/sem. 

 

 Art. 20 - O Código de Identificação estabelecido para o quadro dos cargos em 
comissão e funções gratificadas tem a seguinte interpretação: 

 I - o primeiro elemento indica que o provimento processar-se-á sob a forma de: 

a) cargo em comissão ou função gratificada, quando representado pelo dígito 
1 (um); 

 b) cargo em comissão provido, preferentemente, por servidor efetivo, quando 
representado pelo dígito 2 (dois); 

 c) função gratificada, quando representado pelo dígito 3 (três); 

 

 II - o segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em comissão ou 
do valor da função gratificada. 

  § 1º - A preferência de que trata o inciso I, letra b, deste artigo, somente 
poderá deixar de ser observada se inexistir servidor: 

 I - com formação específica exigida para o desempenho do cargo; 

 II - com perfil profissional correspondente as exigências do cargo; ou 

 III - que aceite o exercício do cargo. 

                    § 2º - Ainda na hipótese do inciso I letra b, deste artigo, o servidor poderá 
optar pelo provimento sob a forma de função gratificada do mesmo nível. 

 § 3º - O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara Mu-
nicipal, em lei específica.  

 Art. 21 - O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público 
efetivo do Município, ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimen-
tos no órgão de origem. 

 Parágrafo Único - Somente poderá ser designado para exercer a função grati-
ficada de tesoureiro, o titular efetivo correspondente, ou durante os afastamentos legais do 
mesmo, por servidor efetivo do quadro de cargos dos servidores municipais.  

 Art. 22 - As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e 
funções gratificadas de chefia, direção ou assessoramento são as correspondentes à con-
dução dos serviços das respectivas unidades. 

 Art. 22 - As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e 
funções gratificadas de chefia, direção ou assessoramento, são as correspondentes a ca-

da cargo, integrante desta Lei no ANEXO II¨. Redação alterada pela Lei nº 2164/2017 

 Art. 23 - A carga horária para os cargos em comissão será de 40 horas sema-
nais. 

Nova redação: 

“LM 1769/13 “Art. 23 – A carga horária para os cargos em comissão será de 40 horas 

semanais, exceto a de Assessor Jurídico que será de 20 horas semanais.” 
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Capítulo  IV 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 Art. 24 - Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão 
obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao pa-
drão referencial fixado no art. 28, conforme segue: 

 I - Cargos de provimento efetivo: 
 

  PADRÃO COEFICIENTES   SEGUNDO          A CLASSE  

 A B C D E 

ÚNICO 1,60 (2,40)* 1,76(2,64) 1,92(2,88) 2,08(3,12) 2,24(3,
36) 

01 2,09(2,50) 2,27(2,72) 2,45(2,94) 2,63(3,15) ..... 

02 2,12(2,48) 2,30(2,69) 2,48(2,90) 2,66(3,11) ..... 

03 2,30(2,69) 2,53(2,96) 2,76(3,23) 2,99(3,50)  ..... 

04 2,40(2,91) 2,65(3,10) 2,90(3,39) 3,20(3,74)  

05 2,70(3,15) 2,95(3,45) 3,25(3,80) 3,60(4,21)  

06 3,00(3,51) 3,30(3,86) 3,60(4,21) 4,00(4,68)  

07 3,30 3,60 4,00 4,40  

08 4,50 4,80 5,10 5,30  

09 7,00 7,50 8,00 8,50  

10 8,60 9,00 9,60 10,00  

11 9,40 10,34 
 

11,37 12,50  

12 12,00 13,20 14,52 15,97  

13 19,00 19,20 19,30 19,50  

* ( ) Reestruturação LM 1545/2009 
 
*Lei Mun. 2.129/17 – altera o coeficiente de vencimento da classe A do Padrão 4, passan-

do a vigorar no valor de 2,91. 
 
 

 II - Cargos de provimento em comissão: 
 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 2,50 

02 3,50 

03 5,00 

04 7,00 

05 14,00 

                                  

  

 

 III - Das funções gratificadas: 
 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 1,25 
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02 1,75 

03 2,50 

04 3,50 

05 7,00 

 

 

  Parágrafo Único – Nenhum servidor poderá receber mensalmente, venci-
mento inferior ao salário mínimo.  

  Art. 25 - Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor 
do padrão referencial, serão arredondados para a unidade de centavo seguinte. 

 

Capítulo  V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 26 - Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratifi-
cadas existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigên-
cia desta Lei. 

 Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos relacionados 
no art. 27, desta lei e os do magistério municipal, que terão quadro específico. 

 Art. 27 - São declarados excedentes e ficarão automaticamente extintos, no 
momento em que vagarem, os seguintes cargos de provimento efetivo: 
 

01 AUXILIAR DE ENSINO PADRÃO ÚNICO 

   

 Parágrafo único - Fica assegurado aos ocupantes destes cargos o direito à 
promoção nos termos da lei. 

 Art. 28 - O valor do padrão de referência é fixado em R$ 149,60 (Cento e qua-
renta e nove reais e sessenta centavos). 

  Art. 29 - Poderão ser mantidos em seus postos, os atuais ocupantes de cargos 
em comissão e função gratificada. 

 Art. 30 – Os concursos realizados ou em andamento na data de vigência desta 
Lei, para provimento em cargos ou empregos ora extintos por esta Lei, terão validade para 
efeitos de aproveitamento do candidato em cargos da categoria funcional de idêntica de-
nominação, ou se transformados, no resultantes da transformação.  

 Art. 31 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias. 

 Art. 32 – Ficam Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 
Municipal n° 02/93 de 11.01.1993 e alterações posteriores. 

 Art. 33.    Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro do mês seguinte ao de sua 
publicação.  

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES, 24 DE 

JULHO DE 2006. 
 

ENIO COLLETO CARVALHO, Prefeito Municipal. 
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Anexo  I  

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   08 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e apli-
cação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material;  

 

 b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; 
redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de moti-
vos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e des-
contos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam 
ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armaze-
nagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros 
de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar 
trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilma-
gem; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 40 anos; 

 b) Instrução: Ensino Médio  completo ou equivalente. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   04 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, apli-
cando a legislação pertinente aos serviços municipais. 

 

 b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais 
como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar 
atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeira, de 
pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e 
atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar 
com máquina calculadora, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar 
na escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes a assentamentos fun-
cionais; proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes; obter informa-
ções e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implanta-
ção de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competên-
cia; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 40 anos; 

 b) Instrução: Ensino Fundamental Completo.    
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CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 

ATRIBUIÇÕES: 
 
 

 a) Descrição Sintética: Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação 
pública e redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som. 

b) Descrição Analítica: Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, in-
terna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de 
transmissão, inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar 
com equipamentos de som, planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder 
a conservação de aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regu-
lar relógios elétricos, inclusive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; des-
montar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, mo-
tores de partida, etc.; reparar buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensão, instru-
mentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e consertar 
instalações elétricas em veículos automotores; executar e conservar redes de iluminação 
dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças 
necessárias a execução dos serviços; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos; 

b) Instrução: Nível 4ª série do ensino fundamental. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  06 

ATRIBUIÇÕES: 
 
 

 a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indús-
tria, comércio e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das dispo-
sições legais compreendidas na competência tributária municipal; 

 b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, 
comércio e transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar 
irregularidades referentes a propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logra-
douros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de 
embarque de táxis; executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de 
requerimentos de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de 
baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes 
sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os contribuintes quanto as leis tribu-
tárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder 
quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas 
atividades; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

                   b) Sujeito a prestação de serviços a noite, domingos e feriados.  

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 21 e máxima de  45  anos. 

b) Instrução: Ensino fundamental completo. 

c) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, 
por ocasião da posse.  
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CATEGORIA FUNCIONAL: INSTALADOR 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   05 

ATRIBUIÇÕES: 

 
 

 a) Descrição Sintética: Montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos, tubu-
lações e outros condutos, assim como seus acessórios. 

 

 b) Descrição Analítica: Fazer instalações e encaminhamentos em geral; assen-
tar manilhas; instalar condutores de água e esgoto; colocar registros, torneiras, sifões, 
pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto, efetuar consertos em aparelhos sanitários em 
geral; desobstruir e consertar instalações sanitárias; reparar cabos e mangueiras; confec-
cionar e fazer reparos em qualquer tipo de junta em canalizações, coletores de esgotos e 
distribuidores de água; elaborar listas de materiais e ferramentas necessárias a execução 
do trabalho, de acordo com o projeto; controlar o emprego de material; examinar instala-
ções realizadas por particulares; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

 

 Condições de Trabalho: 

 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   05 

ATRIBUIÇÕES: 
 
 

 a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automo-
tores em geral. 

 b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transpor-
te de passageiros e cargas; recolher o veículo a garagem ou local destinado quando con-
cluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os 
veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar 
pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega 
de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de com-
bustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao 
público, estando sujeito a prestação de serviços a noite, domingos e feriados. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de  45  anos; 

b) Instrução: Nível de 3ª série do ensino fundamental.  

c) Habilitação de Motorista Categoria “D”. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  06 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

 a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
equipamentos móveis. 

 b) Descrição  Analítica: Operar  veículos  motorizados, especiais, tais como: 
guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar talu-
des; proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhan-
tes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de 
níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funciona-
mento; ajustar as correias transportadoras da pilha pulmão do conjunto de britagem; exe-
cutar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de .40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos. 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  01 

ATRIBUIÇÕES: 
 
 

 a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 

 b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 
arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder 
a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover 
lixos e detritos de via públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos 
sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxi-
liar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de 
abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instru-
mentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adu-
bações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos 
baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e 
veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas 
afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.    

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos; 

b) Instrução: sem exigência específica. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PEDREIRO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  03 

ATRIBUIÇÕES: 
   

 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros ma-
teriais para construção e reconstrução de obras e edifícios públicos. 

 b) Descrição Analítica: Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; 
construir e preparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a 
preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de ci-
mento; construir formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e la-
drilhos; armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; 
trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de cons-
trução; cortar pedras; armar formas para a fabricação de tubos; remover materiais de 
construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamento e organizar pe-
didos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  
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CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE ESCOLA 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   08 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

 a) Síntese dos Deveres: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, 
envolvendo a execução de tarefas próprias de secretarias de estabelecimentos de ensino. 

 b) Exemplos de Atribuições: Supervisionar os serviços de secretaria de es-
tabelecimento de ensino, de acordo com a orientação do Diretor; manter atualizado os 
assentamentos referentes ao corpo docente; manter cadastro dos alunos; manter em dia a 
escrituração escolar do estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de 
legislação referentes ao ensino; prestar informações e fornecer dados referentes ao ensi-
no, às autoridades escolares; extrair certidões; escriturar os livros, fichas e demais docu-
mentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando em época hábil os cálcu-
los de apuração dos resultados finais; preencher boletins estatísticos; preparar ou revisar 
folhas de pagamento, listas de exames, etc.; colaborar na formação dos horários; preparar 
o material referente à realização de exames; arquivar recortes e publicações de interesse 
para o estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; elaborar modelos de 
certificados e diplomas a serem expedidos pela escola; receber e expedir correspondên-
cia; elaborar e distribuir boletins de notas, histórico escolar, etc.; lavrar termos de abertura 
e encerramento dos livros de escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da dire-
ção, editais de chamada para exames, matrículas, etc.; encarregar-se da publicação e 
controle de avisos em geral; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desen-
volvidos por auxiliares; executar outras tarefas semelhantes.     

 

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:     40 horas semanais 

 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de 18 anos até     45 anos 

 b) Instrução: Curso Superior. Formação na área de Educação com Licencia-
tura Plena. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   01 

ATRIBUIÇÕES: 

 
 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; aju-
dar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 

 b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadei-
ras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de 
roupa de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e 
mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, 
espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, 
janelas e vias de acesso; eventualmente, operar elevadores; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos; 

b) Instrução: Nível de 2ª série do ensino fundamental.  
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  07 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 a) Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação 
referente a contabilidade pública. 

 b) Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos admi-
nistrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; 
elaborar “slips” de caixa; escriturar, mecânica e manualmente, livros contábeis; levantar 
balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e “slips” de arrecada-
ção; extrair contas de devedores do Município; examinar processos de prestação de con-
tas, conferir guias de juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabi-
lidade em geral; examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo 
nas dotações; informar processos relativos a despesa; interpretar legislação referente a 
contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens 
móveis e imóveis; organizar relatórios relativos as atividades, transcrevendo dados estatís-
ticos e emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regu-
lamento da profissão. 

  

Condições de Trabalho: 

a) Carga Horária de 40 horas semanais. 

 

Requisitos para provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos; 

b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em con-
tabilidade; 

c) Outros: Declaração  de bens e valores  que constituem  o seu  patrimônio, 
por ocasião da posse.      
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CATEGORIA FUNCIONAL: TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  04 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições 
municipais, atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e 
despachar expedientes e orientar o público. 

 b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; 
efetuar as ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas internas 
e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no 
livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; 
prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos 
telefônicos e mesas de ligação; executar serviços de expedição e orientação ao público; 
pequenos serviços datilográficos e de digitação; receber, informar e encaminhar o público 
aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos 
problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de públi-
co, especialmente em locais de grande afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas 
de guarda e limpeza nas repartições; responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens 
da repartição e outros informes ao público; receber e encaminhar as sugestões e reclama-
ções das pessoas que atender; anotar e transmitir recados, receber correspondências e 
executar protocolo; executar tarefas afins.    

 

Condições de Trabalho: 

 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a plantões e atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos; 

b) Instrução: Ensino fundamental completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  07 

ATRIBUIÇÕES: 
 
 

 a) Descrição Sintética: Receber  e  guardar valores; efetuar pagamentos; 

 b) Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar 
e entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas, 
efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do traba-
lho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar 
livros; informar dar pareceres e encaminhar processos relativos a competência da tesoura-
ria; endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movi-
mento de valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 21 e máxima de 45. anos; 

b) Instrução: Ensino Médio completo; 

c) Outros:  

 

- Declaração de bens e  valores que  constituem o seu  patrimônio, por ocasião 
da posse.  Idoneidade moral comprovada. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: VIGIA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 

ATRIBUIÇÕES: 02 
 
 

 a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios 
municipais; 

 b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente de terminados; 
realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar 
roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, 
etc; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua 
vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as por-
tas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer 
condições anormais que tenha observado; responder as chamadas telefônicas e anotar 
recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregula-
ridade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas fun-
ções; exercer tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e 
atendimento ao público. Exige prestação de serviços a noite domingos e feriados.  

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 3ª série do ensino fundamental. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Descrição Sintética: executar serviços e interpretar legislação relativa a contabilidade e 

atividades relativas a proposta financeira. 
b) Descrição Analítica: executar a escrituração analítica de fatos ou atos administrativos, 

escriturar contas diversas, livros ou registros contábeis, levantar balancetes patrimoni-
ais e financeiros, conferir balancetes auxiliares e slips de arrecadação; extrair contas 
de devedores do município; examinar processos de prestação de contas, conferir guias 
de juros de apólice da dívida pública; organizar boletins de receitas e despesa; elabo-
rar slips de caixa, operar com máquinas de contabilidade em geral, examinar empe-
nhos, verificar a existência de saldos nas contas, dotações: elaborar a proposta orça-
mentária; informar processos relativos a despesa; interpretar legislação referente a 
contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e depreciações de bens 
móveis e imóveis; organizar relatórios relativos as atividades transcrevendo dados es-
tatísticos e emitindo pareceres; executar diversas tarefas, inclusive as editadas pelo 
regulamento da profissão; examinar processos de prestação de contas, conferir guias 
de juros da dívida pública e tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
A) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
B) Especial: Atendimento ao Público; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
A) Idade: entre 18 e 40 anos 
B) Instrução: 2º grau específico em curso de auxiliar de contabilidade 
C) Outros: Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio por ocasião 

da posse. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 

ATRIBUIÇÕES: 

 
A) Descrição Sintética: Auxiliar na execução de atividades de enfermagem em geral atri-

buídas à equipe de enfermagem e assistência a saúde. 
B) Descrição Analítica: preparar pacientes para consultas, exames e tratamento; obser-

var, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral  pelo médico; fazer curativos; aplicar nebuliza-
ções e outros sob orientação do médico ou enfermeira; executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacinas; efetuar controle de fichas de pacientes; colher 
material para exames de laboratório solicitadas pelo médico; prestar cuidados de en-
fermagem pré e pós-operatório; executar atividades de desinfecção e esterilização; 
prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua segurança; zelar 
pela limpeza e ordem do material de equipamentos e das dependências da unidade de 
saúde; participar de atividades de educação em saúde;  orientar os pacientes na após 
consulta, quanto ao cumprimento das prescrições médicas; auxiliar o técnico de en-
fermagem na execução de programas de educação para a saúde; participar de proce-
dimentos pós-morte solicitadas pela comunidade; distribuir medicamentos; organizar e 
controlar a farmácia municipal sob orientação prévia; executar tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
A) Geral: carga horária de 40 horas 
B) Especial: Sujeito a serviços externos, uso de uniforme e plantões  
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
A) Idade: entre 18 e 45 anos; 
B) Instrução: 1º grau completo, habilitação de auxiliar de enfermagem, devidamente regis-

trado. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: DIGITADOR 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 
A) Descrição Sintética: executar trabalhos de entrada de dados através de uso de termi-

nais de computadores. 
B) Descrição Analítica: converter documentos fontes em forma aceita pelo computador, 

após a entrada dos documentos pelo controle de qualidade, conferir documentos, veri-
ficar procedimentos rotineiros para preparação de dados, executar o trabalho de digi-
tação através do uso de máquinas de teclado podendo ser dispositivos diretos de da-
dos (terminais-online) ou unidades de disquetes, verificar resultados de acordo com as 
normas fornecidas pelo sistema em execução, zelar pela qualidade das informações, 
auxiliar nos serviços administrativos do órgão, preparar o material de uso do equipa-
mento, tais como formulários, carnês, etc.; proceder a montagem de carnês e formulá-
rios; executar tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
A) Geral: carga horária de 40 horas semanais; 
B) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domin-

gos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
A) Idade: Entre 18 e 40 anos. 
B) Instrução: 1º Grau completo 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO AGRÍCOLA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 
A) Descrição Sintética: Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores, bem 

como auxiliar no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal; 
B) Descrição Analítica: Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, 

bem como sobre meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias das plantas; 
realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, bem como efetuar cál-
culos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a conveniência 
de introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem 
como a manutenção e conservação dos mesmos, orientar os criadores, fazendo de-
monstrações práticas sobre métodos de vacinação, de criação e contenção de ani-
mais, bem como, sobre métodos adequados de limpeza e desinfecção de estábulos, 
baias, tambos, auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento dos animais 
controlando a temperatura, administrando remédio, aplicando injeções supervisionando 
a distribuição de alimentos; colaborar em experimentações zootécnicas; realizar a in-
seminação artificial; colaborar na organizações de exposições de exposições rurais; 
acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e verificar o teor de gordura; dar 
orientação sobre indústrias rurais de conservas e laticínios; executar tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
A) Geral: carga horária de 40 horas semanais 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
A) Idade: entre 18 e 45 anos; 
 
B) Instrução: curso específico 2º grau de Técnico Agrícola.   
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

ATRIBUIÇÕES 

 
A) Descrição Sintética: Prestar assistência médica em ambulatório, escolas, hospitais, ou 

órgãos afins; fazer inspeção médica de saúde em servidores municipais, bem como 
em candidatos a ingresso no serviço público municipal. 

 
B) Descrição Analítica: dirigir equipe de socorros urgentes, prestar socorro urgente nas 

salas de primeiros socorro, a domicílio e via pública; atender com prioridade a todas as 
pessoas que necessitam de socorro urgente ou de atendimento ambulatorial, indepen-
dente de qualquer outra formalidade que posteriormente poderão ser realizadas; provi-
denciar no tratamento especializado que se faça necessário para o bom atendimento; 
desempenhar de maneira ampla todas as atribuições atinentes à sua especialização; 
ministrar e participar de reuniões médicas, cursos, palestras sobre medicina preventiva 
nas entidades assistenciais e comunitárias, preencher e visar mapas de produção, fi-
cha médica de diagnósticos e tratamentos encaminhando-as à chefia de serviços; mi-
nistrar tratamento médico, transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento 
aos titulares de plantão daqueles doentes cujos socorros não possam ser feitos ou 
complementados nas salas de primeiros socorros mediante o preenchimento do bole-
tim de Socorro urgente; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais e outros 
estabelecimento públicos; examinar funcionários públicos para fins de licença de apo-
sentadoria; examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de ingres-
so no serviço público municipal ; fazer visitas a domicílio a servidores públicos para fins 
de controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de exames de 
verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; 
preescrever medicamentos em geral, regimes dietéticos, preescrever exames laborato-
riais tais como: sangue, urina, raio-X e outros, encaminhar casos especiais a setores 
especializados; preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; incentivar 
a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; fornecer atestados e executar tare-
fas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
A) Geral: carga horária semanal de 40 horas 
B) Serviço externo; dentro de horário previsto, o titular do cargo poderá prestar serviço em 

mais de uma unidade bem como o uso de uniforme fornecido pelo município. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
A) Idade: ter completado 23 anos – instrução: Nível superior habilitação legal para o exer-

cício da profissão de médico. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 
A) Descrição Sintética: prestar assessoramento  para o funcionamento do setor Nutricio-

nista do Sistema de Saúde do Município, dentro dos requisitos funcionais previstos pa-
ra o exercício da profissão. 

 
B) Descrição Analítica: Analisar e interpretar dentro de uma percepção crítica da realida-

de os dados nutricionais da população atendida pelo Sistema Municipal de Saúde; 
Cuidar de Alimentação, nutrição clinica e social; avaliação, na sua área, dos índices 
nutricionais da população; indicar, sugerir sistema nutricional nas escolas e creches 
do município; implantar programas de nutrição nas escolas e creches do município; 
avaliar a educação e atenção dietética necessárias a permitir a manutenção de bons 
índices de nutrição da população, realizar outras tarefas correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
A) Geral: carga horária de 40 horas semanais, a função poderá exigir prestação de servi-

ços em ambulatórios ou hospitais e fora do horário normal de expediente. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
A) Idade: 21 anos 
B) Instrução: Nível superior de nutricionista – c/ registro profissional     
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CATEGORIA FUNCIONAL: FONOAUDIÓLOGA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 09 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, 
voz e audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunica-
ção oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; 
colaborar em assuntos fonoaudiólogicos ligados a outras ciências; projetar, dirimir ou efe-
tuar pesquisas fonoaudiológicas provenidas por entidades públicas, privadas, autárquicas 
e mistas; lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em 
estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e 
alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabele-
cimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da Fonoaudiologia; participar 
da equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a 
assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e 
escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária 
pelo currículo; Executar outras tarefas correlatas.   
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
a) Instrução: Nível Superior de Fonaudióloga – com registro profissional.    
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   10 

 

ATRIBUIÇÕES 

a)  Descrição Sintética:  Prestar serviços de fisioterapia  em ambulatório, postos de saúde, 
hospitais escolas ou órgãos afins, fazer inspeção fisioterapeuta em servidores municipais, 
bem como em candidatos a ingresso no serviço público municipal. 
 
b) Descrição Analítica: Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como 
avaliação físico-funcional sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e 
técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais inter-
correntes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e para-
metrar as alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade 
para os de anormalidade; prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-funcional 
as técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao 
processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o pro-
cesso terapêutico no paciente; dar alta nos serviços de fisioterapia, utilizando o critério de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem a necessi-
dade de continuidades destas práticas terapêuticas.  Executar outras tarefas correlatas. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
 
a) Geral:  carga horária 20 horas semanais 
 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
b)  Instrução:  Nível Superior de Fisioterapia, com registro profissional.   
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PADRÃO DE VENCIMENTO:   04 

ATRIBUIÇÕES 

a) Realização do cadastramento de famílias, particpação na realização do diagnóstico 
demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na identificação 
de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, na descrição do perfil do 
meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições 
de saneamento básico e realização do mapeamento de sua área de abrangência, rea-
lização do acompanhamento das micro-áreas de risco, realização da programação das 
visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situa-
ções que requeiram atenção especial, atualização das fichas de cadastramento dos 
componentes das famílias, execução da vigilância de crianças menores de um ano 
consideradas em situação de risco,  acompanhamento do crescimento e desenvolvi-
mento das crianças de 0 a 05 anos, promoção da imunização de rotina das crianças e 
gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando alternativas de facili-
tação de acesso, promoção de aleitamento materno exclusivo, monitoramento das di-
arréias e promoção da reidratação oral, monitoramento das infecções respiratória agu-
das com identificação de sinais de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de 
pneumonia ao serviço de saúde de referência, monitoramentos dermatoses e parasito-
ses em crianças, orientação dos adolescentes e famílias na prevenção de DST/AIDS, 
gravides precoce e uso de drogas, identificação e encaminhamento das gestantes para 
o serviço de pré-natal na unidade de saúde de referência, realização de visitas domici-
liares periódicas para monitoramento das gestantes, priorizando atenção nos aspectos 
de desenvolvimento da gestação, seguimento de pré-natal, sinais e sintomas de risco 
na gestação, nutrição, incentivo e preparo para aleitamento materno, preparo para o 
parto, atenção e cuidados ao recem nascidos, monitoramento dos recem nascidos e 
das puérperas, realização de ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-
uterino e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos 
exames periódicos nas unidades de saúde da referência, realização de educativas so-
bre métodos de planejamento familiar, realização de ações educativas referentes ao 
climatério, realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na comuni-
dade, realização de atividades de educação em saúde bucal família, com ênfase no 
grupo infantil, busca ativa das doenças infecto-contagiosas, apoio a inquéritos epide-
miológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação compul-
sória, supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e 
dos pacientes com tuberculose, hansenáse, hipertensão, diabetes e outras doenças 
crônicas, realização de atividades de prevenção e promoção desaúde do idoso, identi-
ficação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para o 
apoio necessário no próprio domicílio, incentivo à comunidade na aceitação e inserção 
social dos portadores de deficiência psicofísica, orientação às famílias e a comunidade 
para a prevenção e o controle das doenças endêmicas, realização de ações educativas 
para a prevenção do meio ambiente, realização de ações para a sensibilização das 
famílias e da comunidade para abordagem dos direitos humanos, estimulação da parti-
cipação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comu-
nidade, outras ações e atividades a serem definidas de acordo com propriedades lo-
cais.        

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral – carga horária de 40 horas semanais 
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b) REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   

 

Idade : Mínima de 18 anos máxima de 45 anos 

 

Instrução: Ensino Fundamental Completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar assistência a pacientes em unidades de saúde do Municí-
pio ou à domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos estabelecimentos específi-
cos. 

b) Descrição Analítica: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação 
e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados di-
retos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no 
controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar o 
paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas, ao nível de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, 
ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamen-
tos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; aplicar oxigenotera-
pia, nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conserva-
ção e aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doen-
ças transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatórios; circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades 
de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar 
por sua segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e 
ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; integrar a 

equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde, inclusive: orientar 
os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e 
médicas; auxiliar o Enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde; 
executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos procedimen-
tos pós-morte.  

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho: Período normal de 40 horas semanais 

 b) Outras: O exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, do-
mingos e feriados, em hospitais; poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala 
organizada, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 Instrução: Ensino Médio Completo 

a)  Habilitação Funcional: Formação em Técnico de Enfermagem de nível 
médio e inscrição no COREN. 

 c) Idade: entre 18 e 40 anos 

 Lotação: Em serviços de enfermagem. 
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Categoria Funcional: PROCURADOR  

Padrão de Vencimento:  10 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética:  Atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas 
que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários, Diretores das Autarquias Municipais, 
emitir pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legisla-
ção local atualizada; representar o Município em juízo ou fora dele, quando investido do 
competente mandato. 

b) Descrição Analítica:Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões 
jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito, Secretários, Diretores das Autarquias Munici-
pais, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação 
municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legis-
lação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; es-
tudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de 
concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem neces-
sários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em paga-
mento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e 
outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de lei e decretos; proceder 
ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados; pro-
ceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre as-
suntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria, presidir, sempre que 
possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a fun-
ção, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam 
expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna im-
portância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade, como Procu-
rador, quando investido do necessário mandato; efetivar a cobrança amigável ou judicial 
da Dívida Ativa; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados 
nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus direitos, 
deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas.    
 
 

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho: 20      horas semanais 
 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: no mínimo 18 anos 

 b) Instrução: Bacharel em Direito 

b) Habilitação funcional: Legal para o exercício 
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Categoria Funcional: PSICÓLOGO 

Padrão de Vencimento: 11  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao traba-

lho, de orientação na área escolar e da clínica psicológica. 

b) Descrição Analítica: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, 
avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções 
sob o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho 
dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos 
de liderança; averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em rela-
ções humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanha-
mento clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins 
de ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de 
estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de 
conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sen-
sorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para escolas 
ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicoló-
gicas, médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em 
seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psi-
codepagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de traba-
lhos desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento indicado 
a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do 
indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários 
registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; execu-
tar tarefas afins.   

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:  40      horas semanais 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de 18 anos até     45  anos 

 b) Instrução: Superior Completo 

 c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão. 
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Categoria Funcional : ASSISTENTE SOCIAL 

Padrão de Vencimento:  11 

ATRIBUIÇÕES: 

a)Descrição Sintética: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência 
social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 

b) Descrição Analítica:  Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistên-
cia social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpre-
tar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissi-
onal; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a re-
cuperação dos mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 
situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados 
para estudos ou encaminhamento; estudar os antecedentes da família; participar de semi-
nários para estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais, em grupo ou individual-
mente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções sócio-econômicas para a con-
cessão de bolsas de estudos e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a am-
paro pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer 
levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamentos habitacionais nas comuni-
dades; planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários e regis-
tros dos casos investigados; executar outras tarefas correlatas.    

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: Período normal de trabalho de 40 horas semanais 

b) Outras: Serviço externo; contato com o público   

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo 

b) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão 

c) Idade: Mínima de 18 anos 
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Categoria Funcional: DENTISTA 

Padrão de Vencimentos: 12  

ATRIBUIÇÕES: 

A) Descrição Sintática: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofa-
cial; proceder odontologia profilática em estabelecimento de ensino, unidade móvel ou 
hospitalar. 

b) Descrição Analítica: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em estabele-
cimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel; fazer diagnósticos dos casos indi-
viduais, determinando o respectivo tratamento; fazer extrações de dentes; compor denta-
duras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; fazer 
esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios 
dos serviços executados; difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de 
aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes auxiliares neces-
sárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão.      

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:  20 horas semanais 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de 18 anos até    45 anos 

 b) Instrução: Superior Completo 

d) Habilitação: Legal para o exercício da profissão 
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Categoria Funcional: ENGENHEIRO CIVIL 

Padrão de Vencimento: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e con-
servação em geral e de obras; 

b) Descrição Analítica: Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e conservação de estra-
das de rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de água, 
drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos 
topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de edifícios 
públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máqui-
nas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e 
arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecâni-
cas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; examinar projetos e 
proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e 
técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da pro-
fissão.  

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho: 40      horas semanais 

 b) Instrução: Superior completo  

 c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão.  
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Categoria Funcional: CONTADOR 

Padrão  de Vencimentos:  10  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar funções contábeis complexas. 

b)Descrição Analítica: Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 
elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou 
orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fa-
zer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revi-
são de balanço; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas 
dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de 
contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, te-
nham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar rela-
tórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do 
ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município; realizar estu-
dos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Municí-
pio; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar; sob o 
aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas afins.   

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:  40      horas semanais 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de 18 anos até    45  anos 

 b) Instrução: Superior – Curso: Bacharel em Ciências Contábeis. 

 c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão. 

 d) Outras:   
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Categoria Funcional: ENFERMEIRO 

Padrão de Vencimento:  12  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de assis-
tência médico-hospitalar do Município. 

b) Descrição Analítica: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções; responder pela obser-
vância de prescrições médicas relativas a doentes; ministrar remédios e velar pelo bem-
estar e segurança dos doentes; supervisionar a esterilização do material da sala de opera-
ções; atender aos casos urgentes, no hospital, na via pública ou a domicílio; auxiliar os 
médicos nas intervenções cirúrgicas; supervisionar os serviços de higienização dos doen-
tes, bem como das instalações; promover o abastecimento de material de enfermagem; 
orientar serviços de isolamento de doentes; ajudar o motorista a transportar os doentes na 
maca; executar atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da pro-
fissão. 

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:  40      horas semanais 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de 18 anos até    45  anos 

 b) Instrução: Superior completo  

 c) Habilitação: Específica para o exercício legal das profissão 
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Categoria Funcional: VETERINÁRIO 

Padrão de Vencimentos:  12   
 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos criadores do Mu-
nicípio. 

b) Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido 
de assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração zoo-
técnica econômica; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, 
especialmente a de animais de pequeno porte, bem como a implantação daquelas econo-
micamente mais aconselháveis; instruir criadores sob problemas de técnica pastoril, espe-
cialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação tecnológica 
no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; realizar exames, 
diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado 
de sanidade de produtos de origem animal; fazer vacinação anti-rábica em animais e ori-
entar a profilaxia da raiva, executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regu-
lamento da profissão. 

 Condições de Trabalho: 

 a) Horário de Trabalho:  40      horas semanais 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Idade: de  18    anos até   45      anos 

 b) Instrução: Superior Completo 

 c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO:10 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Descrição Sintética: executar e supervisionar as atividades técnicas ligadas a cultivos e 

pastos, utilizando métodos e técnicas para melhor aproveitamento do solo; 
b) Descrição Analítica: estudar e executar trabalhos práticos relacionados com a pesquisa 

e experimentação no campo de fito-técnica; fazer pesquisas visando ao aperfeiçoa-
mento e preservação de espécies vegetais; desenvolver e demonstrar métodos alter-
nativos de controle de ervas invasoras de cultivos, pragas e moléstias, visando a pro-
teção do meio ambiente; orientar a aplicação de medidas fitossanitárias; fazer estudos 
sobre tecnologia agrícola; realizar avaliações e perícias agronômicas; prestar orienta-
ção sobre produção vegetal; participar de trabalhos científicos compreendidos no cam-
po da botânica, da fitopalogia, entomologia e microbiologia agrícola; orientar e coorde-
nar trabalhos de adubagem, irrigação, drenagem e construção de barragens para fins 
agrícolas; desenvolver pesquisas ecológicas e de climatologia agrícola; planejar super-
visionar e executar projetos de ajardinamento e conservação de áreas verdes; realizar 
transplantes de árvores; fiscalizar a construção de praças parques e jardins; expedir 
notificações e autos de infração referente a irregularidades por infringência a normas e 
posturas municipais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no res-
pectivo regulamento da profissão. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais; 
b) Especial: o exercício do cargo exige o uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual fornecido pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
a) Idade: ter completado 23 anos 
b) Instrução: curso superior específico de Eng. Agrônomo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL:  FARMACÊUTICO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  10 

 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Descrição Sintética:  Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 

a prática farmacêutica e o aviamento de receitas médicas, bem como trabalhos e estu-
dos relativos ao controle e análises clínica e toxicológica de medicamentos . 

 
b) Descrição Analítica:  Executar o aviamento de receitas médicas, controlar a requisição 

e guarda de medicamentos e drogas, registrar entorpecentes e psicotrópicos requisita-
dos, receitados e fornecidos, controlar receitas, realizando periodicamente o balanço 
de entorpecentes  e de barbitúricos, organizar e atualizar fichários de produtos farma-
cêuticos, mantendo registro permanente do estoque de drogas, verificar os antibióticos 
e outros produtos de conservação limitada, a fim de constatar se estão dentro dos res-
pectivos prazos de validade, participar de estudos e pesquisas microbiológicas e imu-
nológicas químicas, fisico-químicas e físicas, relativas a quaisquer substâncias ou pro-
dutos que interessem à saúde pública, colaborar na realização de estudos e pesquisas 
farmacodinâmicas e de estudos toxicológicos, participar de pesquisas farmacológicas 
clínicas sobre novas substâncias ou associações de substâncias, quando interessam à 
saúde humana, orientar a fabricação de soros, realizar estudos e pesquisas sobre efei-
tos dos medicamntos, orientar os pacientes quanto a auto medicação, posologia dos 
medicamentos, interação medicamentosa e possíveis efeitos colaterais, realizar inspe-
ções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médi-
co, efetuar análises clínicas, fazer requisição  de medicamentos, drogas e materiais 
necessários à farmácia, emitir pareceres sobre assuntos de sua competência, orientar 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, e executar 
outras tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Geral:  carga horária semanal de 20 horas 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade – ter completos 21 anos 
 
b) Instrução: Curso superior na área específica.      
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CATEGORIA FUNCIONAL: BALSEIRO. 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 1-05 

 

ATRIBUIÇÕES:  
 

a) Descrição Sintética: Executar serviços de operação de balsa, na travessia de veícu-
los, máquinas e pessoas em rios, no sistema municipal, fazendo a travessia de modo 
a observar todas as   normas   de  segurança  atinentes  ao  cargo  e  a                     
embarcação;  

 
b) Descrição Analítica: Realizar travessias de pessoas, veículos e maquinas em rios, no 

sistema municipal, verificar o equipamento balsa, promovendo a sua manutenção an-
tes do início dos trabalhos; comunicar 
quaisquer avarias ou anormalidades imediatamente depois 
de observá-las   a   chefia   imediata;   promover  a 
conservação  dos equipamentos que opera, manter limpo e 
organizado   o   local   do   trabalho  e  equipamentos 
utilizados  para  seu  desenvolvimento,  usar sempre os 
equipamentos  de  segurança (EPIs); instruir e auxiliar 
os  usuários  para que esses adotem todas as medidas de 
segurança  para  uma  segura  travessia  e  quanto  aos 
procedimentos  emergenciais;  desenvolver  seu trabalho 
dentro    dos   princípios   éticos   e   morais,   com 
comprometimento,     responsabilidade,     assiduidade, 
iniciativa,  produtividade  e respeito; executar outras 
tarefas  correlatas  ao  cargo que lhe forem designadas 
por seu superior. 

 
 

CONDIÇÕES DETRABALHO: 

 
a) Horário: Período normal de 40 (quarenta) horas semanais. 
 
b) Habilitação Mínima: Portador de Certificado de Conclusão Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. Habilitação legal emitida pela Marinha do Brasil. 
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LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2017 

DE  10/10/2017. 

 

Altera a redação do Art. 22 da Lei Municipal nº 1.276/2006 

de 24 de julho de 2006, e da outras providências. 

 
ALDI MINETTO, Prefeito Municipal de Vitória das Missões, Estado do Rio Grande 

do Sul. 
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 22, da Lei Municipal nº 1.276/2006 de 24 

de julho de 2006, que passa a ter vigor e surtir efeitos com a seguinte redação: 
¨Art. 22- As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e fun-
ções gratificadas de chefia, direção ou assessoramento, são as correspondentes a 
cada cargo, integrante desta Lei no ANEXO II¨.  
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES EM 10 DE OUTU-

BRO DE 2017. 

 

 

Aldi Minetto, 
Prefeito Municipal. 
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INSERIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.164 DE 10/10/2017 

 

 

ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

ASSESSOR DE GABINETE 
PADRÃO: CC/FG-04  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Prestar assessoramento administrativo ao Prefeito, elaborando 
pesquisas, pareceres fundamentados na legislação e organizando o funcionamento do 
Gabinete do Prefeito, assessorar e assistir os Conselhos Municipais, lotado no gabinete 
do prefeito. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Assessor de Gabinete, a elaboração de parece-
res, fundamentados na legislação, ou em pesquisas; exarar despachos de acordo com a 
orientação do superior hierárquico; revisar ofícios, memorandos, decretos, projetos de lei, 
ordens de serviço ou quaisquer outros atos e informações, antes de submetê-los a apreci-
ação do Prefeito, pesquisar sobre a existência ou não de legislação pertinente a assunto a 
ser levantado pela autoridade superior; assessorar o Prefeito, sobre a necessidade ou não 
da elaboração de projeto de lei, decreto ou outro ato normativo, relacionado a assunto 
levantado pela autoridade; estudar a legislação referente ao órgão de trabalho ou de inte-
resse para o mesmo; assessorar o Prefeito, na organização do Gabinete, nas questões 
relativas, a administração de pessoal, controle de materiais, equipamentos, utensílios, 
máquinas e demais, zelando pela conservação da sede do gabinete, determinando a lim-
peza, reforma ou ampliação, quando determinado; organizar a agenda de compromissos 
do Prefeito Municipal, Vice ou Secretário, conforme pasta a que estiver vinculado; acom-
panhar o Prefeito em viagens, audiências, encontros, reuniões e demais, auxiliando-o nas 
questões relacionadas a questionamentos ou anotações necessárias; recepcionar as pes-
soas que se dirigem ao Gabinete, tomando ciência do assunto a ser tratado, para encami-
nhá-las ao órgão pertinente ou encaminhá-las ao Prefeito, antecipando ao superior hierár-
quico, o assunto e legislação pertinente, quando for o caso; organizar os compromissos 
do Prefeito, Vice ou Secretário, agendando reuniões, entrevistas, participação em eventos 
ou solenidades; redigir correspondências ou atos, quando solicitado; organizar e manter 
arquivos provados de documentos, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos 
mesmos, zelando pela sua guarda e conservação; conduzir veículos da administração 
municipal, quando devidamente autorizado e se estiver habilitado para tal; supervisionar 
serviços administrativos em repartições técnicas; assessorar o Prefeito nas questões téc-
nicas em geral; manter o Prefeito, informado sobre o andamento dos Serviços do órgão a 
que estiver subordinado; Representar o Prefeito, Vice ou Secretário Municipal em reuni-
ões, simpósios, congressos e demais; Substituir, com poder de decisão, o Prefeito e vice 
prefeito nas suas ausências. Assessorar e assistir os Conselhos Municipais, manter orga-
nizado a documentação referente a eles, entre os quais, lei de criação, decretos, livros de 
atas e de presenças, relatórios de atividades, e demais. Assessorar a presidência dos 
Conselhos Municipais, no desenvolvimento de suas atividades. Exercer demais tarefas 
correlatas. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de 
direção, chefia e assessoramento. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
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ASSESSOR DE IMPRENSA  
PADRÃO: CC/FG-02  
ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição Sintética: Assessorar, coordenar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e con-
trolar a execução dos projetos e atividades de redação e edição de materiais textuais e 
audiovisuais, voltados para a divulgação das ações do governo à sociedade e dos assun-
tos de interesse administrativo, econômico e social do Município, lotado junto ao Gabinete 
do Prefeito. 
Descrição analítica: Assessorar e coordenar o planejamento estratégico de ações de co-
municação, da redação ou divulgação de informações destinadas à publicação, incluindo a 
preparação de textos de apoio, sinopses, súmulas, fornecimento de dados e informações 
destinadas a veículos de comunicação, edição de periódicos internos e externos e de ou-
tros produtos jornalísticos; implementar o relacionamento com meios de comunicação, 
entidades dos setores de publicidade, imprensa e relações públicas e as atividades de 
relacionamento público-social de interesse da administração; coordenar a elaboração do 
plano de comunicação do governo para o plurianual, no que se refere as ações de publici-
dade; prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Executivo no desempenho de su-
as atribuições e, especialmente, realização de estudos e contatos que por ele sejam de-
terminados em assuntos que subsidiem a coordenação de ações em setores específicos 
do Governo; manter articulação com o Gabinete do Prefeito na preparação de material de 
informação e apoio, de encontros e audiências com a comunidade, autoridades e persona-
lidades nacionais e estrangeiras; supervisionar a redação da correspondência expedida 
pelo Gabinete; assessorar o Prefeito em seu relacionamento com os órgãos e entidades 
da área da mídia local e regional e com as organizações da sociedade civil organizada, 
contribuindo para o esclarecimento dos programas e políticas do Governo; promover a 
elaboração e consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de compe-
tência e submetê-los à decisão superior; acompanhar e analisar a agenda do Prefeito com 
a imprensa local e coordenar o atendimento aos veículos de comunicação; prestar apoio 
jornalístico e administrativo às comissões encarregadas dos eventos organizados pelo 
Município e coordenar o credenciamento de profissionais da imprensa para o acesso aos 
locais definidos; analisar e aprovar o conteúdo técnico das ações de publicidade relativas 
aos programas da área social para divulgação; executar outras tarefas afins, inclusive as 
previstas em regulamento da profissão. Executar outras atividades inerentes à sua área 
de competência, correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
Condições de trabalho: 
a) Carga Horária:  40 horas semanais. 
Requisitos para investidura: 

a) Idade: mínima de 18 anos 
b) Instrução Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática. 

 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS 
PADRÃO: CC/FG - 02  
ATRIBUIÇÕES:  
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar na elaboração de material de divulgação dos atos 
da Prefeitura Municipal, prestar informações a comunidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Compete ao Assessor de Comunicação e Eventos a elaboração 
do material de divulgação dos atos da administração municipal; coletar informações de 
interesse da comunidade junto as Secretarias Municipais para divulgação; preparar notí-
cias para publicação na imprensa; assessorar na divulgação dos informativos de rádio da 
Prefeitura; assessorar o Prefeito Municipal e Secretários Municipais nos atos de comuni-
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cações; preparar e proceder a abertura de cerimoniais de eventos de coordenação do 
município; exercer atribuições de assessoramento correspondentes as áreas de Comuni-
cação e Eventos do Município. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 20 horas semanais; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ter bom relacionamento com pessoal, conhecimento e desenvoltura na área 

de comunicações. 

 

ASSESSOR JURÍDICO   
Padrão: CC/FG-04  
Descrição sintética: prestar assessoramento em assuntos de natureza jurídica; elaborar 
estudos prévios e preparar manifestações preventivas, examinando os aspectos de legali-
dade administrativa dos atos a serem editados, aplicados e/ou publicados; assistir à auto-
ridade e seus auxiliares diretos no controle da legalidade dos atos da Administração, me-
diante o exame de casos, propostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos 
de iniciativa do Poder Executivo, lotado junto ao gabinete do prefeito.  
Descrição analítica: formular, propor e assessorar a elaboração de normas, métodos e 
procedimentos para orientar o planejamento, a execução e o controle das atividades de 
natureza jurídica junto ao Gabinete; emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, 
sobre operações que importem em obrigações e responsabilidades para a autoridade su-
perior; orientar, quando solicitado, os responsáveis pelas unidades da administração em 
tudo quanto se relacione com a aplicação da legislação em vigor, zelando pelo cumpri-
mento da mesma; orientar e prestar assistência aos auxiliares diretos da Autoridade na 
resolução de questões jurídicas e no encaminhamento de assuntos afetos à aplicabilidade 
da legislação federal, estadual e municipal; examinar a legalidade e constitucionalidade de 
anteprojetos de leis, decretos e outros atos normativos; emitir pareceres em questões jurí-
dicas suscitadas pelos órgãos e entidades do Município, de interesse da Administração, 
para subsidiar decisões superiores; analisar minutas de editais, avisos, contratos, convê-
nios, ajustes, rescisões ou instrumentos congêneres que devam ser submetidos à apreci-
ação e decisão da Autoridade superior; coordenar, orientar e supervisionar as atividades 
de elaboração de anteprojetos de leis, decretos, regulamentos, estatutos, portarias e de-
mais atos normativos afetos ao Município; dirimir dúvidas a respeito de decisões judiciais, 
orientando para o seu exato cumprimento; proceder à revisão de textos elaborados e pro-
cessados pelos diversos setores da administração; executar outras atribuições correlatas 
e próprias da profissão. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária: 20 horas semanais. 
Requisitos para provimento: 
a) Idade: mínima de 18 anos. 
b) Instrução: graduação superior em Ciências Jurídicas e Sociais. 
c) Habilitação funcional: inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RS. 
d) Outras: estar em dia com as obrigações junto ao órgão de classe. 

 

ASSISTENTE DE PESSOAL 
PADRÃO: CC/FG-1  
ATRIBUIÇÕES: 
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a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o setor de pessoal da Secretaria de Adminis-
tração e recursos humanos, especialmente cuidar dos assuntos relacionados com os ser-
vidores públicos municipais, empregados públicos, elaborar anteprojetos de Leis e regu-
lamentos, indispensáveis a execução de normas legais que disponham sobre a função 
pública, a criação, a classificação e o provimento de cargos e as funções. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Assistente de Pessoas, a centralização de toda 
a documentação de pessoal, entre os quais, lei de criação, decretos, livros de atas e de 
presenças, relatórios de atividades, e demais. Estudar e propor sistemas salariais ao fun-
cionalismo público municipal, reformas administrativas de vencimentos ou avaliação de 
padrões, revisão geral anual constitucional Art. 37 inciso X, reajuste real.  Preparar os ex-
pedientes de nomeações, admissão, exoneração e demissão de servidores e empregados 
públicos do órgão.  Realizar a distribuição dos recursos humanos para prover de pessoal 
as secretarias de acordo com suas necessidades estruturais. Executar demais atribuições 
afins. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de dire-
ção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Padrão: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição sintética: Dirigir, Coordenar, supervisionar e chefiar as atividades realizadas 
no Setor de Compras, órgão integrante da Secretaria Municipal da Administração e Re-
cursos Humanos. 
b) Descrição analítica: Dirigir e gerenciar as atividades e os recursos disponíveis, de forma 
a atender as competências do Setor e outras compatíveis com sua área de atuação, ob-
servando o cumprimento da legislação específica; estabelecer diretrizes e metas de atua-
ção e de execução dos serviços operacionais realizados no Setor; desenvolver e executar, 
junto à sua equipe, projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas de 
sua área de atuação; identificar necessidades e propor condições para um melhor desem-
penho e integração da equipe, com ênfase no processo de capacitação dos servidores 
lotados no Setor; requisitar, distribuir e controlar os recursos humanos e materiais neces-
sários à execução das atividades do Setor, conforme diretrizes definidas pelo seu superior 
hierárquico; manter o cadastro de fornecedores e prestadores de serviços atualizado, 
dando uma maior rapidez no andamento do processo de compra; providenciar o cumpri-
mento de atividades necessárias às licitações, conforme normas vigentes; prestar apoio 
administrativo à Comissão Permanente de Licitações; incrementar o desenvolvimento de 
novas fontes de fornecimento, através de pesquisa e análise de mercado; controle de en-
trada e saídas de compras e materiais, executar outras atividades inerentes à sua área de 
competência, correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
Condições de Trabalho: 
a) Carga Horária: 40hs  
Requisitos para investidura: 
a) Idade: de 18 anos 

 

ASSISTENTE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o secretário Municipal de Obras e Viação, 
especialmente auxiliar em relação as atividades realizadas na zona rural, em especial as 
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rodoviárias em geral, como construção e recuperação de estradas, bueiros, pontes e de-
mais. 
b) Descrição Analítica: Assessorar e Assistir as atribuições da secretaria em Serviços do 
Interior, a supervisão de atividades de execução com máquinas e equipamentos rodoviá-
rios, especialmente na construção de estradas, recuperação destas, com patrolamento ou 
encascalhamento, abertura de ruas, avenidas, construção de pontes, pontilhões ou buei-
ros.Com competência para fiscalizar a construção, determinar a forma correta de sua exe-
cução, supervisionado e controlando a utilização de veículos, máquinas e equipamentos; 
providenciar material necessários no setor de almoxarifado; coordenar equipe de operado-
res de máquinas e outros servidores envolvidos na atividade; controlar a realização de 
serviços a particulares, com equipamentos rodoviários, compatível a política municipal, 
exigindo os comprovantes ou dispensa de pagamento, quando for o caso; supervisionar a 
realização de obras rodoviárias, observando os quesitos de conservação do patrimônio, 
zelo com o domicilio privado e ainda as normas ambientais, especialmente no tocante a 
conservação de árvores, rios, riachos e afins. Avaliar a necessidade de recuperação e/ou 
construção de estradas, dando parecer. Avaliar a necessidade de construir, ajustar, adap-
tar ou reformar pontes, bueiros e pontilhões, dando parecer e orientando sua execução. 
Consultar o departamento de engenharia e demais departamentos técnicos pertinentes, 
quando a atividade requerer assessoria especializada; conduzir veículos, operar máquinas 
e equipamentos, quando necessário; supervisionar a atuação dos servidores, encami-
nhando e representando perante a autoridade competente, quando for o caso. Executar 
outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e 
assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

ASSISTENTE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Saúde no exercício de 
suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Asses-
sorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com 
Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito administrativo e 
de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas necessi-
dades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e presta-
ção de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém con-
vênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
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qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18. 

 

ASSISTENTE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o secretário Municipal de Assistência Social, 
em relação ao planejamento, especialmente auxiliar em relação as atividades realizadas 
no atendimento do público alvo das ações assistências; 
b) Descrição Analítica: Assessorar e assistir a secretaria nas atribuições de elaboração da 
previsão de atendimentos mensais nos programas e projetos assistenciais, assistir o se-
cretário municipal nos programas de cursos e qualificações para famílias carentes e pes-
soas beneficiados com os diversos programas, assessorando na escrituração e aplicação 
das ações junto ao público alvo. Assistir as equipes no desenvolvimento das atividades de 
programas e projetos.  Orientar e dirigir o processo de programação de cursos e deman-
das diárias para pedidos ao setor de compras, assessorar as equipes de profissionais no 
atendimento as famílias bem como recepção e acomodação junto as estruturas. Executar 
outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e 
assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 

 

ASSISTENTE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o secretário Municipal de Fazenda e planeja-
mento, especialmente nas atividades específicas realizadas pela Secretaria; 
b) Descrição Analítica: Assessorar e assistir a secretaria nas atribuições de elaboração da 
previsão orçamentária de cada exercício, incluindo projetos e programas, assim como 
fazer o acompanhamento das receitas e despesas estimadas e das realizadas. Dirigir e 
acompanhar mensalmente as alterações de receita e despesa, visando à possível abertu-
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ra de crédito adicional suplementar ao orçamento, além de efetuar o registro dessas alte-
rações. Orientar e dirigir o processo abertura de crédito adicional e submetê-lo ao Prefeito 
Municipal para encaminhamento à Câmara de Vereadores, Orientar a classificação e ava-
liação de despesas, examinando sua natureza e assegurando a observância da verba 
orçamentária destinada para cada item de despesa; Elaborar e assinar demonstrações 
contábeis e relatórios gerenciais, que fazem parte dos processos de balancetes, balanços 
e prestações de contas. Emitir relatórios, planilhas e gráficos sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira, apresentando dados estatísticos e pareceres de decisões admi-
nistrativas. Assessorar a administração em problemas financeiros, contábeis, administrati-
vos e orçamentários, com o objetivo de contribuir para a correta elaboração de políticas e 
instrumentos de ação nesses setores. Fornecer todas as informações necessárias a Ad-
ministração Municipal, e Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 

 

ASSISTENTE DE SECRETARIA  
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o secretário Municipal de Educação, especi-
almente auxiliar em relação as ações para o Transporte de Pessoas realizado pelo Muni-
cípio, inclusive o transporte dos alunos, visando garantir a segurança e a correta utilização 
dos veículos municipais; 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Assistente de Secretaria junto aos Transportes, 
a verificação da qualidade e condições dos veículos municipais utilizados em transporte de 
pessoas, inclusive do Sistema de Transporte Escolar, garantindo a todos os usuários que 
os veículos utilizados, próprios ou terceirizados, estejam de acordo com as regras de trân-
sito e em condições que garantam a segurança dos usuários. É função do assistente bus-
car o melhor aproveitamento dos veículos do município, através de roteiros de viagens 
que atendam ao máximo número de pessoas evitando deslocamentos desnecessários, 
além de coordenar as viagens com vistas a garantir o aproveitamento eficaz dos mesmos; 
coordenar a manutenção dos veículos com vistas a garantir condições seguras de utiliza-
ção; informar o Secretário Municipal acerca das condições dos veículos e necessidade de 
reparos e manutenção dos veículos; fiscalizar o atendimento dos requisitos de contratação 
exigidos em edital de licitação de transporte; orientar os setores acerca de manutenções 
preventivas nos veículos. Coordenar as atividades dos motoristas do transporte, inclusive 
do transporte escolar. Verificar rotineiramente as condições gerais de trafegabilidade dos 
veículos do município e existência dos equipamentos básicos exigidos pelo Código de 
Trânsito Brasileiro; exercer as demais tarefas correlatas. Executar outras atividades ine-
rentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

ASSISTENTE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-01  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessorar e Assistir o secretário Municipal de Agricultura, especi-
almente auxiliar em relação as atividades da Divisão de Assistência e assessoria ao fo-
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mento industrial com a tarefa de motivar, captar e orientar o meio empresarial a fim de 
investir no município, através de adequadas políticas financeiras, tributarias e fiscais; 
b) Descrição Analítica: Assessorar e Assistir as atribuições da secretaria em Serviços da 
Divisão de Assistência e assessoria ao fomento industrial com a tarefa de motivar, captar 
e orientar o meio empresarial a fim de investir no município, através de adequadas políti-
cas financeiras, tributarias e fiscais. Ainda atividades de fomento industrial com atividades 
de execução com máquinas e equipamentos rodoviários, especialmente na construção de 
estradas, recuperação destas, com patrolamento ou encascalhamento, abertura de ruas, 
avenidas, construção de pontes, pontilhões ou bueiros, beneficiando o meio empresari-
al.Com competência para fiscalizar a construção, determinar a forma correta de sua exe-
cução, supervisionado e controlando a utilização de veículos, máquinas e equipamentos; 
providenciar material necessários no setor de almoxarifado; coordenar equipe de operado-
res de máquinas e outros servidores envolvidos na atividade; controlar a realização de 
serviços a particulares, com equipamentos rodoviários, compatível a política municipal, 
exigindo os comprovantes ou dispensa de pagamento, quando for o caso; supervisionar a 
realização de obras rodoviárias, observando os quesitos de conservação do patrimônio, 
zelo com o domicilio privado e ainda as normas ambientais, especialmente no tocante a 
conservação de árvores, rios, riachos e afins. Avaliar a necessidade de recuperação e/ou 
construção de estradas, dando parecer. Avaliar a necessidade de construir, ajustar, adap-
tar ou reformar pontes, bueiros e pontilhões, dando parecer e orientando sua execução. 
Consultar o departamento de engenharia e demais departamentos técnicos pertinentes, 
quando a atividade requerer assessoria especializada; conduzir veículos, operar máquinas 
e equipamentos, quando necessário; supervisionar a atuação dos servidores, encami-
nhando e representando perante a autoridade competente, quando for o caso. Executar 
outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e 
assessoramento. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 h/sem. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

ASSISTENTE DE SECRETARIA  
Padrão: CC/FG – 01  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Administração no exercí-
cio de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria; 
Assessorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Secreta-
ria com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito adminis-
trativo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas 
necessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e 
prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém 
convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Administração. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
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par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

ASSISTENTE DE SECRETARIA  
Padrão: CC/FG – 01  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Turismo, Cultura e des-
porto no exercício de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos 
da Secretaria; Assessorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as rela-
ções da Secretaria com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de 
âmbito administrativo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e 
analisando suas necessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de 
planejamento e prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o 
Município mantém convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Turismo 
Cultura e Desporto Auxiliar nas diversas atividades com a Banda Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
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formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; auxiliar nas atividades cultu-
rais da Secretaria, no âmbito da música, e das tradições locais; demais atividades afins.  
Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, 
chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Assistência Social no 
exercício de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Se-
cretaria; Assessorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da 
Secretaria com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito 
administrativo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando 
suas necessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planeja-
mento e prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município 
mantém convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Assistência social. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
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quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
no exercício de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da 
Secretaria; Assessorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações 
da Secretaria com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âm-
bito administrativo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e anali-
sando suas necessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de pla-
nejamento e prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Mu-
nicípio mantém convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Fazenda e 
Planejamento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
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ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Saúde no exercício de 
suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Asses-
sorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com 
Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito administrativo e 
de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas necessi-
dades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e presta-
ção de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém con-
vênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Cultura e Turismo no 
exercício de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos vincula-
dos – receitas vinculadas - da Secretaria; Assessorar o sistema de Planejamento da Se-
cretaria no tocante a recursos vinculados; Coordenar as relações da Secretaria com Ór-
gãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito administrativo e de 
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coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas necessidades 
de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e prestação de 
contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém convênios 
ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Cultura e Turismo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
assessorar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoa-
mento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho 
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, che-
fiando a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situa-
ções e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; par-
ticipar de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar 
a realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Viação no exer-
cício de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secreta-
ria; Assessorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Se-
cretaria com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito 
administrativo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando 
suas necessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planeja-
mento e prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município 
mantém convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Obras e Viação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio refe-
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rentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desen-
volvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando 
a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; partici-
par de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar a 
realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Agricultura no exercício 
de suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria, bem 
como, assessoramento em projetos e em todos os atendimentos da secretaria; Assesso-
rar o sistema de Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com 
Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito administrativo e 
de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas necessi-
dades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e presta-
ção de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém con-
vênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Agricultura. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar e Dirigir a elaboração de pareceres, informes técni-
cos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo me-
didas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; chefiar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e 
de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribu-
ir para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particula-
res, chefiando a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições so-
bre situações e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do 
setor para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Mu-
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nicípio; participar de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade muni-
cipal; chefiar a realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de 
benefícios de qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões 
com profissionais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais ne-
cessidades da população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a me-
lhoria do quadro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avalia-
ção com as equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; 
socializar informações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria 
sobre práticas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua es-
pecialização profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; 
Chefiar a elaboração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade 
superior; articular ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secre-
taria; Assessorar entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e 
diretrizes fixadas pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local 
de trabalho, arquivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais ativi-
dades afins. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas 
de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 

ASSESSOR DE SECRETARIA 
Padrão: CC/FG – 02  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário Municipal de Educação no exercício de 
suas atribuições e na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Asses-
sorar o sistema de Planejamento da Secretaria; Assessorar nas relações da Secretaria 
com Órgãos Públicos, internos e externos; Assessorar nos serviços de âmbito administra-
tivo e de coordenação para com indivíduos e grupos, identificando e analisando suas ne-
cessidades de ordem pública, Auxiliar na elaboração de programas de planejamento e 
prestação de contas; Auxiliar outros órgãos de Entes públicos em que o Município mantém 
convênios ou Cooperação, lotado na secretaria municipal de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
assessorar, no âmbito da secretaria, as atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoa-
mento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho 
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, che-
fiando a realização de estudos, emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situa-
ções e/ou problemas identificados, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; par-
ticipar de seminários, cursos treinamentos para diagnosticar a realidade municipal; chefiar 
a realização das seleções socioeconômicas do setor para a concessão de benefícios de 
qualquer natureza oferecidas pelo Município; participar e preparar reuniões com profissio-
nais das equipes dos serviços municipais, para levantamento das reais necessidades da 
população municipal; chefiar o desenvolvimento de ações que visam a melhoria do qua-
dro; participar dos conselhos locais quando indicado; assessorar na avaliação com as 
equipes e conselhos locais do impacto das ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; dirigir reuniões sobre planejamento estratégico do setor; socializar in-
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formações para equipes e associações municipais atendidas pela secretaria sobre práti-
cas ou novas tecnologias; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; Promover e participar de eventos civis, artísticos e culturais; Chefiar a elabo-
ração de relatórios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular 
ações de apoio à promoção interna e externa dos programas da secretaria; Assessorar 
entidades parceiras da secretaria, Conselhos, Associações Municipais e diretrizes fixadas 
pela administração municipal no atendimento ao público, organizar local de trabalho, ar-
quivar documentos, digitar relatórios, preencher formulários; demais atividades afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40 h/sem. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 
 
 

CHEFE DE SETOR 
PADRÃO: CC/FG-03  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar junto com o Secretário de Educação a formulação dos 
Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o 
sistema de Planejamento da Secretária; Planejar e acompanhar de maneira coerente às 
ações desenvolvidas pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos 
Públicos, internos e externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de 
Educação, estabelecidos pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as 
ações de divulgação, promoção e preservação da Educação; executar trabalhos que en-
volvam a interpretação e aplicação das Leis e normas administrativas; atender pessoas, 
redigir expediente administrativo; proceder à guarda e distribuição de material. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar junto com o Secretário a formulação dos Planos, Pro-
gramas e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o sistema de 
Planejamento da Secretária; Planejar e acompanhar de maneira coerente às ações de-
senvolvidas pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos Públicos, 
internos e externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de Saúde, esta-
belecidos pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as ações de divulga-
ção, promoção e preservação da Educação; executar trabalhos que envolvam a interpre-
tação e aplicação das Leis e normas administrativas; atender pessoas, redigir expediente 
administrativo; proceder à, guarda e distribuição de material. Auxiliar no Planejamento das 
atividades e os serviços em Educação; Organizar, juntamente com o Secretário e Prefeito 
Municipal, e coordenar a realização de cursos de formação continuada, treinamentos, vi-
sando a qualificação e valorização do funcionalismo e aprimoramento da qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pelo Município; Coordenar a elaboração de portarias, de-
cretos, contratos, termos de convênios, correspondências e demais documentos de circu-
lação interna e externa, de acordo com a competência da Secretaria; Elaborar estratégias 
de trabalho e organização, capazes de proporcionar um melhor aproveitamento da capa-
cidade e das potencialidades dos servidores; Propor ações ao Secretários que visem me-
lhorar a performance administrativa, tornando-a mais eficaz; Representar a Secretaria em 
todas as instâncias de poderes ou esferas de governos quando necessário ou determina-
do pelo chefe do Poder Executivo; Examinar processos; Redigir pareceres e informações; 
Redigir expedientes administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, e outros; realizar ou 
orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; fazer 
ou orientar levantamentos patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; 
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operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atender ao público, 
encaminhar solicitações e executar tarefas afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40 h/sem. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 

CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e Coordenar as atividades do setor de arrecadação de tri-
butos, dando suporte as ações da equipe, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe de Setor de Tributação, supervisionar 
todos os serviços executados pelo setor de arrecadação de tributos; planejar e acompa-
nhar as ações a serem executadas por este setor; definir metas e estratégias visando o 
incremento de receita e melhoria nos serviços prestados por este setor; garantir boas 
condições de trabalho aos servidores sob sua subordinação, propondo medidas que julgar 
adequadas para este fim; orientar a ação de tributação municipal junto aos contribuintes; 
supervisionar a atualização do cadastro dos contribuintes de tributos de competência do 
município; executar a avaliação de bens imóveis para fins de transferência e outros; su-
pervisionar e assinar certidões referente a assuntos de competência do setor;  executar 
outras atividades afins. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

CHEFE DO SETOR DE CADASTROS SOCIAIS 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e Coordenar o cadastramento da população do município, 
para execução dos programas sociais, na Secretaria Municipal de Assistência Social. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe de Setor de Cadastros Sociais, desenvol-
ver e supervisionar a execução dos programas de cadastramento e controle das famílias 
do Município, visando a implantação dos programas sociais, Supervisionar o cadastramen-
to para os programas Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale Gás, entre outros; implantar e 
coordenar a elaboração e renovação periódica de cadastro municipal do cidadão; controlar 
a execução do cadastros para os programas do Sistema Único da Saúde; certificar-se da 
veracidade das informações cadastrais dos munícipes, evitando fraudes na distribuição de 
benefícios; fazer manter o cadastro social atualizado; supervisionar a distribuição de bene-
fícios evitando irregularidades; intermediar a implantação de sistemas e programas infor-
matizados para ampliar o controle e facilitar a execução dos programas sociais; coordenar 
o cruzamento de dados e informações; conduzir veículos da administração municipal, 
quando necessário, e estando devidamente habilitado; executar tarefas afins. Executar 
outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e 
assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
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CHEFE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PADRÃO: CC/FG-3 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Coordenar e chefiar os serviços relacionados à iluminação publica 
do perímetro urbano e em vilas e logradouros públicos e gerenciar o sistema de abasteci-
mento de água no interior e na área urbana do município, junto a secretaria municipal de 
Obras e saneamento. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe de Setor de Iluminação Pública e Abas-
tecimento de Água, a supervisão das atividades relacionadas à iluminação pública, no 
perímetro urbano e também nas comunidades da zona rural, e ainda em logradouros e 
prédios públicos. Verificar rotineiramente, os pontos de iluminação publica existentes, para 
conferir seu funcionamento; determinar a substituição de lâmpadas ou peças danificadas 
na iluminação pública; sugerir e supervisionar atividades de troca de luminárias e a melho-
ria na iluminação pública, adotando sistemas diferenciados; supervisionar o controle de 
consumo de luminárias, gestionando junto à concessionária de energia responsável; coor-
denar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública; supervi-
sionar obras de construção de redes ou instalação de energia elétrica em residências, 
prédios ou logradouros públicos; solicitar a aquisição de materiais de iluminação e geren-
ciar seu controle; Supervisionar o sistema de abastecimento de água em comunidades do 
interior e na sede do município; determinar melhorias no sistema; acolher os problemas 
verificados no abastecimento e sugerir soluções; gerenciar ações no sentido de evitar 
desperdício de água; verificar rotineiramente as condições de rede, de bombas de sucção 
e de reservatórios de água; desenvolver demais tarefas afins. Executar outras atividades 
inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

 

CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E RODOVIÁRIOS 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e coordenar a manutenção e as atividades da equipe rodo-
viária, relacionada a máquinas e equipamentos rodoviários, encaminhar para conserto e 
zelar pela conservação de máquinas rodoviárias e da limpeza da zona urbana do municí-
pio, lotado na Secretaria de Obras e Viação. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe do Setor de Serviços urbanos e rodoviá-
rios, a supervisão das atividades de conservação e manutenção dos veículos rodoviários 
da secretaria de obras e viação; orientar os condutores ou operadores, para o uso dos 
veículos, máquinas e equipamentos de forma preventiva, evitando acidentes e depreda-
ção destes; programar e supervisionar a manutenção preventiva, corretiva e rotineira, de 
máquinas e equipamentos, visando sua maior durabilidade; Verificar as condições de 
pneus e seus acessórios rotineiramente; verificar rotineiramente, as condições gerais de 
máquinas e equipamentos, sugerindo medidas preventivas para sua manutenção, e/ou 
encaminhando para conserto a oficinas e empresas especializadas, devidamente contra-
tadas; supervisionar a aquisição de peças e acessórios, controlando a correta aplicação 
destes; supervisionar a troca de óleos de máquinas e equipamentos, efetuando controle; 
supervisionar o abastecimento; Supervisionar e chefiar a conservação e limpeza da zona 
urbana do município; zelar pelos patrimônios públicos como Praças, avenidas, e demais 
locais públicos, mantendo-os limpos e organizados; exercer demais atribuições afins. Exe-
cutar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia 
e assessoramento. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária: 40 h. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Coordenar e chefiar os serviços de pessoal, junto a secretaria mu-
nicipal de Administração e Recursos Humanos setor de pessoal. 
b) Descrição Analítica: Cuidar dos assuntos relacionados com os servidores públicos mu-
nicipais, empregados públicos, elaborar anteprojetos de Leis e regulamentos, indispensá-
veis a execução de normas legais que disponham sabre a função publica, a criação, a 
classificação e o provimento de cargos e as funções; Estudar e propor sistemas salariais 
ao funcionalismo público municipal, reformas administrativas de vencimentos ou avaliação 
de padrões, revisão geral anual constitucional Art. 37 inciso X, reajuste real. Preparar os 
expedientes de nomeações, admissão, exoneração e demissão de servidores e emprega-
dos públicos do órgão.  Realizar a distribuição dos recursos humanos para prover de pes-
soal as secretarias de acordo com suas necessidades estruturais;  Processar e emitir pa-
recer sabre aposentadorias, pensão auxílios e quaisquer outras vantagens deferidas em 
lei, promover os registros e publicações;  Implantar e promover o cadastro financeiro dos 
servidores e empregados públicos, com o registro permanente de todas as ocorrências da 
vida profissional dos mesmos; Propor medidas relativas ao processo seletivo e ao aperfei-
çoamento de pessoal; Realização de estágio probatório, registros e conclusões; Estudar e 
promover a aplicação dos princípio da administração de pessoal, e, ainda, as referentes 
ao bem estar social dos servidores e empregados públicos;  Autorizar exames médicos 
para fins do indicado na legislação de pessoal e na legislação de criação de regime pró-
prio de previdência;  Organizar a escala de ferias regulamentares;  Confeccionar as folhas 
de pagamentos dos servidores, registros necessários, arquivos e todos os atos atinentes a 
folha de pagamento;  Responsabilizar-se pela geração e emissão do SIAPES sistema in-
formatizado de auditoria de pessoal;  Elaboração de certidões de pessoal e guias de en-
caminhamentos para os demais órgãos;; desenvolver demais tarefas afins. Executar ou-
tras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e as-
sessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES EM SAUDE PÚBLICA 
PADRÃO: CC/FG – 03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e Coordenar ações para o Transporte de Pessoas realiza-
do pelo Município, inclusive o transporte dos pacientes, agendamento de consultas, visan-
do garantir a segurança e a correta utilização dos veículos municipais, lotado na secretaria 
municipal de saúde. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe do setor de Transportes em saúde públi-
ca, a verificação da qualidade e condições dos veículos municipais utilizados em transpor-
te de pessoas, inclusive do Sistema de Transporte, garantindo a todos os usuários que os 
veículos utilizados, próprios ou terceirizados, estejam de acordo com as regras de trânsito 
e em condições que garantam a segurança dos usuários. É função do chefe da seção 
buscar o melhor aproveitamento dos veículos do município, através de roteiros de viagens 
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que atendam ao máximo número de pessoas evitando deslocamentos desnecessários, 
além de coordenar as viagens com vistas a garantir o aproveitamento eficaz dos mesmos; 
coordenar a manutenção dos veículos com vistas a garantir condições seguras de utiliza-
ção; informar o Secretário Municipal acerca das condições dos veículos e necessidade de 
reparos e manutenção dos veículos; fiscalizar o atendimento dos requisitos de contratação 
exigidos em edital de licitação de transporte; orientar os setores acerca de manutenções 
preventivas nos veículos. Coordenar as atividades dos motoristas do transporte. Verificar 
rotineiramente as condições gerais de trafegabilidade dos veículos do município e existên-
cia dos equipamentos básicos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; exercer as de-
mais tarefas correlatas. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária: 40 hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 
 

CHEFE DO SETOR DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS AGRÍCOLAS 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e coordenar a manutenção e as atividades da equipe rodo-
viária, relacionada a máquinas e equipamentos rodoviários, equipe de patrulha agrícola, 
relacionada a máquinas e equipamentos da patrulha agrícola, encaminhar para conserto e 
zelar pela conservação de máquinas e equipamentos, lotado na secretaria de Agricultura; 
Chefiar as ações do setor de programas agrícolas na Secretaria Municipal da Agricultura, 
na formulação dos Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Assessorar o sistema de 
Planejamento da Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos Públicos, 
internos e externos. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Chefe do Setor de Máquinas e Equipamentos, a 
supervisão das atividades de conservação e manutenção dos veículos, maquinas e equi-
pamentos do Município, em especial do setor rodoviário e patrulha agrícola da secretaria 
de agricultura; orientar os condutores ou operadores, para o uso dos veículos, máquinas e 
equipamentos de forma preventiva, evitando acidentes e depredação destes; programar e 
supervisionar a manutenção preventiva, corretiva e rotineira, de máquinas e equipamen-
tos, visando sua maior durabilidade; Verificar as condições de pneus e seus acessórios 
rotineiramente; verificar rotineiramente, as condições gerais de máquinas e equipamentos, 
sugerindo medidas preventivas para sua manutenção, e/ou encaminhando para conserto 
a oficinas e empresas especializadas, devidamente contratadas; supervisionar a aquisição 
de peças e acessórios, controlando a correta aplicação destes; supervisionar a troca de 
óleos de máquinas e equipamentos, efetuando controle; supervisionar o abastecimento; 
Dirigir a elaboração de pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimen-
to e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; chefiar, no âmbito da secre-
taria, as atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atua-
ção; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxi-
liar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo e 
quantitativo da Secretaria; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, chefiando a realização de estudos, 
emissão de pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identifica-
dos, revisando e discutindo trabalhos técnicos do setor para fins de formulação de diretri-
zes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Chefiar a elaboração de relató-
rios das atividades do setor e apresentá-los à autoridade superior; articular ações de apoio 
à promoção interna e externa dos produtos do agronegócio municipal nos mercados local 
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ou regional; Assessorar entidades parceiras como EMATER, Conselhos, Associações Mu-
nicipais e diretrizes fixadas pela administração municipal no atendimento ao público;  
exercer demais atribuições afins. Executar outras atividades inerentes à sua área de com-
petência, correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

 

CHEFE SETOR DO SETOR DE TURISMO E CULTURA 
PADRÃO: CC/FG – 03   
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Chefiar e Coordenar e Gerenciar o setor de turismo junto a Secre-
taria Municipal Turismo Cultura e Desportos. 
b) Descrição Analítica: Assumir a responsabilidade Gerencial pelas atividades do setor de 
turismo; gerenciar e chefiar a equipe de trabalho administrativo; gerenciar a organização 
de arquivos e documentos em tramitação pelos órgãos do Município, para consultas, 
exames ou análises; assessorar o superior mediato na elaboração de minutas de leis, de-
cretos, portarias, outros atos normativos, ofícios e correspondências diversas; pesquisar a 
legislação local, estadual e federal, fornecendo pareceres quando questionado; coordenar 
a elaboração de ofícios, correspondências e demais; gerenciar o recebimento e registro 
dos requerimentos, ofícios e documentos dirigidos ao Prefeito e/ou aos demais agentes 
públicos; fiscalizar e manter atualizado o arquivamento de documentos e papéis que lhes 
forem confiados pelos diversos órgãos da administração municipal; providenciar na limpe-
za e conservação das áreas internas e externas do prédio da Prefeitura; coordenar os 
serviços de telefonia em geral, executar outras atividades correlatas. Executar outras ati-
vidades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e assessora-
mento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18; 

 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  
Padrão CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental no 
Município, Lotado na  Secretaria Municipal de Agricultura; 
b) Descrição Analítica: Dirigir, assessor o Secretario Municipal de agricultura e prestar 
assistência nas funções de política ambiental e defesa do meio ambiente; Superintender o 
planejamento, organização, execução e controle da política ambiental e defesa do meio 
ambiente, do Município, e fazer cumprir as disposições da Lei Orgânica do Município e 
legislação correlata; Atender os interesses dos munícipes nos assuntos do meio ambiente; 
Manter relações públicas e de contatos com os demais órgãos; Acompanhar e colaborar 
na elaboração do Orçamento Anual e do Orçamento Plurianual de investimentos; Exercer 
a coordenação e supervisão da Divisão do Meio Ambiente na esfera de suas atribuições; 
Superintender a administração do pessoal lotado no órgão e a administração do material 
utilizado ou à disposição da Divisão; Promover a integração da comunidade à política do 
meio ambiente desenvolvida pelo Município; Desenvolver mecanismos e instrumentos com 
a finalidade de preservar e melhorar a qualidade de vida no Município; Promover a articu-
lação com entidades, públicas ou privadas, internas ou externas, para execução ou de-
senvolvimento de projetos ou atividades de sua competência; Planejar, organizar, execu-
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tar e controlar as atividades de ajardinamento e paisagismo; Promover roçadas e retirada 
de entulhos das áreas pertencentes ao Patrimônio Público Municipal; Promover o ajardi-
namento de vias e logradouros públicos; Executar e incentivar a arborização urbana, prin-
cipalmente a ornamental; Promover e manter o plantio regular de sementes e mudas or-
namentais e de sombras para o ajardinamento e florestamento urbano; Promover o con-
trole e gerenciamento da utilização dos recursos hídricos; Promover e incentivar a preser-
vação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável; Manter controle do consumo 
de materiais utilizados, objetivando a sua racionalização; Promover medidas que visem 
proteger a boa qualidade de vida e do meio ambiente; Emitir parecer sobre os pedidos de 
ocupação do espaço urbano e da paisagem natural, analisando o impacto ambiental; Ela-
borar projetos de recuperação do meio ambiente; Administrar, zelar e controlar a utilização 
de móveis, equipamentos e materiais à disposição da Divisão; Manter arquivo, controle e 
registro das atividades desenvolvidas pelo Departamento; Planejar, organizar, executar e 
controlar as atividades de fiscalização ambiental; Fazer cumprir a legislação de preserva-
ção e defesa do meio ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços públicos, patrimô-
nio municipal e aplicação da legislação pertinente; Promover a execução de visitas de fis-
calização ambiental; Efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a finalidade de ga-
rantir a preservação e defesa do meio ambiente, notificando e aplicando penalidades pre-
vistas em lei ou regulamento; Emitir licenças ambientais na forma da legislação; Desin-
cumbir-se de outras tarefas, que lhe forem delegadas pelo Secretário da pasta e demais 
afins. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de dire-
ção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18; 

b) Instrução Mínima: Ensino Médio completo.  

 

COORDENADOR DE UNIDADE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-03  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar o Secretário de Saúde na formulação dos Planos, 
Programas e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o sistema 
de Planejamento da Secretaria; Planejar e acompanhar de maneira coerente às ações 
desenvolvidas pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos Públicos, 
internos e externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de Saúde, esta-
belecidos pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as ações de divulga-
ção, promoção e preservação da Saúde; executar trabalhos que envolvam a interpretação 
e aplicação das Leis e normas administrativas; atender pessoas, redigir expediente admi-
nistrativo; proceder à guarda e distribuição de material. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar o Secretário na formulação dos Planos, Programas 
e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o sistema de Planeja-
mento da Secretaria; Planejar e acompanhar de maneira coerente às ações desenvolvidas 
pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos Públicos, internos e 
externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de Saúde, estabelecidos 
pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as ações de divulgação, promo-
ção e preservação da Saúde; executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplica-
ção das Leis e normas administrativas; atender pessoas, redigir expediente administrativo; 
proceder à, guarda e distribuição de material. Auxiliar no Planejamento das atividades e os 
serviços em Saúde; Organizar, juntamente com o Secretário e Prefeito Municipal, e coor-
denar a realização de cursos de formação continuada, treinamentos, visando a qualifica-
ção e valorização do funcionalismo e aprimoramento da qualidade dos produtos e serviços 
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oferecidos pelo Município; Coordenar a elaboração de portarias, decretos, contratos, ter-
mos de convênios, correspondências e demais documentos de circulação interna e exter-
na, de acordo com a competência da Secretaria; Elaborar estratégias de trabalho e orga-
nização, capazes de proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e das poten-
cialidades dos servidores; Propor ações ao Secretários que visem melhorar a performance 
administrativa, tornando-a mais eficaz; Representar a Secretaria em todas as instâncias 
de poderes ou esferas de governos quando necessário ou determinado pelo chefe do Po-
der Executivo; Examinar processos; Redigir pareceres e informações; Redigir expedientes 
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao as-
pecto redacional, ordens de serviço, instruções, e outros; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; fazer ou orientar levan-
tamentos patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com termi-
nais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atender ao público, encaminhar solici-
tações e executar tarefas afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40HS 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

 

 

COORDENADOR DE UNIDADE DE SECRETARIA 
PADRÃO: CC/FG-03  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar a Secretária de Obras e viação na formulação dos 
Planos, Programas e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o 
sistema de Planejamento da Secretária; Planejar e acompanhar de maneira coerente às 
ações desenvolvidas pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos 
Públicos, internos e externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de Sa-
úde, estabelecidos pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as ações de 
divulgação, promoção e preservação da Saúde; executar trabalhos que envolvam a inter-
pretação e aplicação das Leis e normas administrativas; atender pessoas, redigir expedi-
ente administrativo; proceder à guarda e distribuição de material. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar a Secretária na formulação dos Planos, Programas 
e Projetos da Secretaria; Elaborar Planos de Trabalho, Assessorar o sistema de Planeja-
mento da Secretária; Planejar e acompanhar de maneira coerente às ações desenvolvidas 
pela Secretaria; Coordenar as relações da Secretaria com Órgãos Públicos, internos e 
externos; Coordenar as ações de implantação dos Programas de Saúde, estabelecidos 
pelos Órgãos Públicos Federais e Estaduais; Coordenar as ações de divulgação, promo-
ção e preservação da Saúde; executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplica-
ção das Leis e normas administrativas; atender pessoas, redigir expediente administrativo; 
proceder à, guarda e distribuição de material. Auxiliar no Planejamento das atividades e os 
serviços em Saúde; Organizar, juntamente com o Secretário e Prefeito Municipal, e coor-
denar a realização de cursos de formação continuada, treinamentos, visando a qualifica-
ção e valorização do funcionalismo e aprimoramento da qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos pelo Município; Coordenar a elaboração de portarias, decretos, contratos, ter-
mos de convênios, correspondências e demais documentos de circulação interna e exter-
na, de acordo com a competência da Secretaria; Elaborar estratégias de trabalho e orga-
nização, capazes de proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e das poten-
cialidades dos servidores; Propor ações ao Secretários que visem melhorar a performance 
administrativa, tornando-a mais eficaz; Representar a Secretaria em todas as instâncias 
de poderes ou esferas de governos quando necessário ou determinado pelo chefe do Po-
der Executivo; Examinar processos; Redigir pareceres e informações; Redigir expedientes 
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao as-
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pecto redacional, ordens de serviço, instruções, e outros; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; fazer ou orientar levan-
tamentos patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com termi-
nais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atender ao público, encaminhar solici-
tações e executar tarefas afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40HS 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
 

COORDENADOR DE PROGRAMAS E CONVENIOS 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessoramento especial, coordenando a elaboração e acompa-
nhamento de projetos especiais para captação de recursos junto a secretaria da fazenda e 
planejamento. 
b) Descrição Analítica: coordenar as atividades relacionadas a elaboração de projetos, 
que visem a captação de recursos dos demais Entes da federação, de financiamentos, ou 
das demais esferas; supervisionar a sistemática de elaboração dos projetos, seu encami-
nhamento, acompanhamento da tramitação, da execução até a prestação de contas final; 
manter sob sua responsabilidade, controle sobre contratos e convênios relacionados aos 
projetos, determinando ações e iniciativas para cumprimento de prazos e cronogramas de 
execução; coordenar, orientar, controlar, acompanhar e avaliar estudos relacionados as 
prioridades locais e demandas populares, visando a captação de recursos para sua im-
plementação; articular-se com as demais unidades administrativas, com vista a integração 
das atividades; coordenar ações que garantam a execução dos projetos e atendem os 
objetivos propostos; emitir pareceres técnicos relacionados aos projetos; coordenar a ela-
boração de projetos técnicos, orientando os responsáveis no tocante a normatização de 
cada sistemática; Desincumbir-se de outras tarefas, que lhe forem delegadas pelo Secre-
tário da pasta e demais afins, bem como auxiliá-lo nas atividades da pasta quanto à exe-
cução dos projetos, exercer a gerencia municipal de convênios e todas as prestações de 
contas. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de 
direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18; 

b) Habilitação Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática. 

 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
PADRÃO: CC/FG-03  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Coordenar o fomento de práticas esportivas e de lazer, visando 
promover o desenvolvimento psicossocial da comunidade, na Secretaria de cultura turismo 
e desportos. 
b) Descrição Analítica: São atribuições do Diretor de Departamento de Esportes, a coor-
denação das atividades esportivas e de lazer, nas mais diversas modalidades e atendendo 
as diversas faixas etárias; Coordenar a realização de eventos de incentivo ao atletismo e o 
lazer, considerando as diferenças individuais; garantir a comunidade o direito a participa-
ção no processo de construção das ações referentes ao esporte e lazer. Estimular a co-
munidade a participar das atividades esportivas, promovendo o intercâmbio entre as diver-
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sas comunidades. Elaborar o calendário anual de eventos esportivos; supervisionar e as-
sessorar a atuação do Conselho Municipal de Desportos, subsidiando este, para que pos-
sa desenvolver sua finalidade; coordenar a organização de escolinha de futebol e/ou ou-
tras modalidades esportivas, objetivando o aperfeiçoamento e iniciação das crianças no 
esporte; supervisionar a realização da prática de esportes nas escolas municipais; fomen-
tar competições esportivas, voltadas a integração das comunidades; Coordenar a manu-
tenção das praças esportivas, como o Estádio Municipal, Ginásio de Esportes, Quadras de 
Esportes das Escolas Municipais e demais, determinando limpeza, reforma, ampliação ou 
tarefas de manutenção destes espaços esportivos, bem como suprir a necessidade de 
materiais e equipamentos necessários a pratica esportiva nestes locais; Supervisionar a 
elaboração da documentação legal e financeira do Conselho Municipal de Desportos; Co-
ordenar a participação do município em eventos esportivos e de lazer, de integração regi-
onal; coordenar ações visando a formação esportiva através de modelos de escolas, e 
viabilizar a identificação de talentos; gestionar recursos junto a órgãos competentes e em-
presas privadas para implantar programas e projetos esportivos e de lazer. Exercer de-
mais tarefas correlatas. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
correlatas de direção, chefia e assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18; 

b) Instrução Mínima: Ensino Médio Completo. 

 
 

TESOUREIRO 
Padrão: FG - 03 
Provimento: FG Código: 3 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Idem ao Cargo Efetivo; 
DESCRIÇÃO: Idem ao Cargo Efetivo; 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: 
Instrução: Ensino Médio completo 
Idade: 18 anos completos 
 

CHEFE DE TURMA 
PADRÃO: CC/FG-02 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir, chefiar e assessorar, coordenando e planejando todas 
as atividades de turmas de trabalho. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir e assessorar, planejar as atividades e os serviços de 
turmas de trabalho; Administrar, controlar e organizar o pessoal, administrar a alocação 
com critérios nos setores de competência de cada setor ou seção; organizar e coordenar 
a execução de serviços, alocação de recursos humanos em trabalhos externos e internos, 
assessorar na elaboração de instruções e outras normas; Elaborar estratégias de trabalho 
e organização das turmas de trabalho; controlar a execução de trabalhos terceirizados em 
conformidade com ordens recebidas e da legislação vigente; Elaborar relatórios das ativi-
dades e apresentá-los aos Superiores hierárquicos; e Outras atividades afins. Executar 
outras atividades inerentes à sua área de competência, correlatas de direção, chefia e 
assessoramento. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: 40hs 
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REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: Idade: mínima de 18 anos 
 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PADRÃO: SUBSIDIO 
ATRIBUIÇÕES 
Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do plano 
de ação do governo relativo à Assistência Social e de tarefas próprias da Secretaria de 
Assistência Social. 
Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 
governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria de Assistência 
Social; assessorar e subsidiar o Prefeito Municipal nas tomadas de decisões referentes à 
Secretaria de Assistência Social; planejar a execução da política pública municipal de as-
sistência social mediante o desenvolvimento de ações que visem à proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência, a mulher e à velhice, o amparo às crianças e 
adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho; implementar 
ações de proteção social básica que visem prevenir situações de vulnerabilidade e de ris-
co social apresentadas por indivíduos e famílias; planejar o atendimento, por meio do Ser-
viço Social da Secretaria, à população carente que busca o atendimento das suas neces-
sidades básicas de sobrevivência; gerenciar os Fundos Municipais da Assistência Social e 
da Criança e do Adolescente; planejar a execução de serviços, programas, projetos e be-
nefícios de assistência social; manter intercâmbio com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome (MDS) e com a Secretaria Estadual de Justiça e do Desenvol-
vimento Social do Estado do RS com a finalidade de propor convênios e/ou projetos para 
o desenvolvimento de programas sociais consubstanciados no Plano Municipal de Assis-
tência Social, na Lei Orgânica da Assistência Social -LOAS, nas deliberações da Confe-
rência municipal de Assistência Social e nas decisões dos Conselhos Municipais vincula-
dos à Assistência Social; garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secre-
taria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos relativos à 
pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e atividades da Secreta-
ria; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do 
patrimônio da Secretaria; implantar normas e procedimentos para o desenvolvimento das 
atividades da Secretaria; organizar a prestação dos serviços dos departamentos, setores 
ou áreas que compõem a Secretaria; promover reuniões periódicas, participar da elabora-
ção dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; 
acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; 
zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação 
vigente; assessorar os órgãos da Prefeitura nos assuntos referentes a Secretária, respon-
der e atuar nos demais assuntos pertinentes à pasta e desenvolver outras atividades cor-
relatas. 
 Condições de Trabalho: 
 a) Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
 Idade: no mínimo de 18 anos 
   

CARGO: SECRETÁRIO DE OBRAS E VIACAO  
PADRÃO: SUBSIDIO 
ATRIBUIÇÕES: 
  Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do 
plano de ação do governo e de atividades próprias da Secretaria. 
 Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; as-
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sessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços 
municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas 
sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar progra-
mas e atividades da Secretaria; examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas 
pertencentes a particulares e fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; examinar e 
aprovar os projetos de construções particulares; coordenar os projetos de execução de 
rede de iluminação, obras viárias e prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamen-
to geral do Município; coordenar a construção de obras públicas municipais e sua conser-
vação; coordenar a implantação e manutenção da rede de iluminação de logradouros pú-
blicos municipais, monumentos e próprios municipais; coordenar o cumprimento das dis-
posições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência; coordenar a 
construção e conservação das estradas do Município, bem como manter a infra-estrutura 
industrial de apoio aos seus trabalhos; cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 
de trânsito, no âmbito municipal; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre o 
trânsito; estabelecer, em conjunto com os órgãos de política ostensiva de trânsito, as dire-
trizes para o policiamento ostensivo de trânsito; autorizar e fiscalizar a realização de obras 
e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o re-
gulamento pertinente; implantar e fiscalizar o sistema de estacionamento rotativo pago 
nas vias públicas; articular-se com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito; implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional 
de Trânsito; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; planejar e implantar 
medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo 
de diminuir a emissão global de poluentes; elaborar minutas ou propostas de convênios e 
contratos, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando o cumprimento e 
aplicação das normas de trânsito; informar processos e expedientes que versem sobre 
assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; promover 
reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompa-
nhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades reali-
zadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Se-
cretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correla-
tas. 
 Condições de Trabalho: 
a) Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
a) Idade: no mínimo de 18 anos 
 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA  
PADRÃO: SUBSIDIO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
  Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do 
plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 
  Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; as-
sessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços 
municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas 
sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar progra-
mas e atividades da Secretaria; orientar, coordenar e controlar a execução da política de 
desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial na esfera do Município; promover a 
realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento agropecuário, industrial e 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES 

Avenida Sete Povos, 2033 – CEP: 98.850-00 

www.pmvm.rs.gov.br 

 

76 
 

comercial do Município; coordenar as atividades relativas à orientação da produção primá-
ria e ao abastecimento público; promover intercâmbio e convênios com entidades federais, 
estaduais, municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes às políticas de desen-
volvimento agropecuário, industrial e comercial; fomentar novos empreendimentos, objeti-
vando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local; informar processos 
e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência; promover reuniões perió-
dicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execu-
ção das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos 
servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 
cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correlatas. 
 Condições de Trabalho: 
 Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
 Idade: no mínimo de 18 anos 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
PADRÃO: SUBSIDIO 
ATRIBUIÇÕES:  
 Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do 
plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 

Descrição Analítica: planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a execução dos 
sistemas de administração do Poder Executivo; contribuir, coordenar e cumprir o Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; as-
sessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação de serviços 
municipais de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre a administração 
de pessoal; administrar o Plano de Cargos e Salários; coordenar programa de recruta-
mento, seleção, colocação, treinamento, aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento 
de recursos humanos; efetuar o exame legal dos atos relativos a pessoal e promover o 
seu registro e publicação; promover a concessão de vantagens previstas na legislação de 
pessoal; manter mecanismos permanentes de controle e verificação das despesas com 
pessoal efetuadas pelo Município; elaborar e implantar normas e controles referentes à 
administração do material e do patrimônio; coordenar o processamento de licitações; ela-
borar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do 
andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral; informar pro-
cessos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência; coordenar os ser-
viços de copa e zeladoria em geral; coordenar e controlar os serviços de transporte inter-
no; assessorar os órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos referentes a pessoal, 
arquivo, patrimônio e comunicações administrativas; promover a impressão e a publicação 
de coletâneas de legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Exe-
cutivo Municipal; divulgar, através de publicações, trabalhos de interesse para a Adminis-
tração; administrar o prédio da Prefeitura Municipal, mormente no que se refere a coorde-
nação e o controle das atividades inerentes à portaria, segurança, limpeza, zeladoria e 
demais atividades auxiliares; promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos 
projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompa-
nhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo 
bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente e 
desenvolver outras atividades correlatas. 
 Condições de Trabalho: 
 Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
 Idade: no mínimo de 18 anos 
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CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 
PADRÃO: SUBSIDIO 
ATRIBUIÇÕES: 
  Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do 
plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 
 Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; as-
sessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços 
municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas 
sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar progra-
mas e atividades da Secretaria, coordenar a organização e atualização do cadastro dos 
contribuintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como de taxas cujo fato 
gerador esteja a eles relacionados; inscrever, no Cadastro Imobiliário do Município, as 
unidades tributáveis, na forma da legislação vigente, inclusive as que estão imunes ou 
isentas; determinar levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 
necessário à revisão e atualização dos cadastros existentes; obter informações, junto aos 
cartórios de notas, registros de imóveis e outras fontes, referentes às transações imobiliá-
rias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis cadastrados; determinar a 
emissão de documentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, bem como 
registrar os créditos; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua 
competência, bem como para o fornecimento de certidões; estudar a legislação tributária 
federal e estadual, bem como seus possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, 
propondo alterações que proporcionem ao Município permanente atualização no campo 
tributário; apreciar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento de tributos; 
elaborar relatório anual de suas atividades; coordenar a organização e  atualização dos 
cadastros dos contribuintes sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
taxa de licença para localização ou exercício de atividades, multas, taxas de fiscalização 
de serviços diversos, diversas licenças e outras receitas cujo fato gerador não se relacione 
com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; coordenar a inscrição, no 
cadastro correspondente, do contribuinte cuja atividade, na forma da legislação vigente, 
estiver sujeito à tributação, inclusive as que estiverem imunes ou isentas; obter informa-
ções junto às entidades de classe, Junta Comercial e outras fontes, referentes ao exercí-
cio de atividades passíveis de tributação municipal, com a finalidade de controle de atuali-
zação dos cadastros; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de 
sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; promover reuniões perió-
dicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execu-
ção das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos 
servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 
cumprimento da legislação vigente, e executar outras atividades correlatas. 
 
 Condições de Trabalho: 
 Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
 Idade: no mínimo de 18 anos 
  

CARGO: SECRETÁRIO DE SAÚDE  
PADRÃO: SUBSIDIO 
ATRIBUIÇÕES: 
  Descrição Sintética: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do 
plano de governo e de atividades próprias da Secretaria. 
  Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; as-
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sessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços 
municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas 
sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; coordenar programas e ativida-
des da Secretaria; planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde; gerir os 
serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programação e organização da 
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com 
sua direção estadual; participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho; fiscalizar e coordenar os serviços de vigilância 
epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, e de saú-
de do trabalhador; dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamen-
tos para a saúde; formar e participar de consórcios administrativos intermunicipais; gerir 
laboratórios de saúde e hemocentros; participar na elaboração de contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar 
sua execução; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
elaborar normas complementares às ações e serviços públicos de saúde, no seu âmbito 
de atuação; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua compe-
tência, bem como para o fornecimento de certidões; promover reuniões periódicas, parti-
cipar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis 
orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lo-
tados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento 
da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correlatas. 
 Condições de Trabalho: 
 Carga Horária: 40 horas semanais 
 Requisitos para investidura: 
 Idade: no mínimo de 18 anos 

 CARGO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,  
PADRÃO: subsídios 
ATRIBUIÇÕES: 
   a) Descrição Sintética: Gerir as atividades educacionais; desenvolver a política educaci-
onal do Município em consonância a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do 
Plano Municipal de Educação. 
   b) Descrição Analítica: São atribuições do Secretário Municipal de Educação, coordenar 
o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do Município, em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o Plano Municipal de Educação. Plane-
jar em conjunto com os demais profissionais da educação, propostas de ações necessá-
rias ao desenvolvimento do projeto político pedagógico municipal; garantir o cumprimento 
da legislação educativa vigente; promover formações sistemáticas para a qualificação da 
função educativa; pesquisar, em conjunto com a supervisão e orientação escolar, situa-
ções pedagógicas que apresentam dificuldades, planejando formas de intervenção; su-
pervisionar as ações desenvolvidas pelos departamentos de educação, supervisão escolar 
e pelos orientadores de ensino; Orientar a atuação da direção das Escolas Municipais; 
supervisionar o sistema de transporte escolar dos educandos; supervisionar a merenda 
escolar nas escolas municipais de ensino fundamental; avaliar as condições de manuten-
ção das escolas com reduzido número de alunos, opinando pela suspensão de suas ativi-
dades, quando for o caso; Avaliar as condições físicas e estruturais dos espaços escola-
res, desenvolvendo projetos para ampliação, reforma ou construção de novos espaços 
escolares; Administrar o prédio sede da secretaria, zelando pela sua limpeza, conserva-
ção, modificação, ampliação ou reforma, assim como, gerenciando a instalação de equi-
pamentos; supervisionar a execução de projetos, programas e ações culturais, visando o 
resgate da cultura no Município; coordenar o funcionamento da biblioteca publica munici-
pal; supervisionar a elaboração do calendário anual de eventos; despachar com o prefeito, 
o expediente de sua secretaria; expedir instruções que orientem a execução de leis, de-
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cretos, portarias e circulares; realizar reuniões com órgãos e entidades subordinadas; diri-
gir veículos da Administração Municipal, quando necessário e devidamente habilitado. 
Exercer tarefas correlatas;  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
   a) Geral: Carga Horária: 40hs. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
   a) Idade: Mínima de 18; 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE TURISMO CULTURA E DESPORTO 
PADRÃO: subsídios 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Gerir as atividades culturais e de turismo do Município;    
b) Descrição Analítica: São atribuições do Secretário Municipal de Cultura Turismo e des-
porto, garantir o cumprimento da legislação vigente; supervisionar a elaboração do calen-
dário anual de eventos; coordenar o desenvolvimento de ações voltadas a exploração tu-
rística do município; desenvolver projetos visando intensificar o turismo religioso do muni-
cípio, à partir da história do município; Controlar a execução físico-financeira dos progra-
mas e projetos de sua área de competência, assim como o controle das unidades orça-
mentárias que lhe são afetas; despachar com o prefeito, o expediente de sua secretaria; 
expedir instruções que orientem a execução de leis, decretos, portarias e circulares; reali-
zar reuniões com órgãos e entidades subordinadas; dirigir veículos da Administração Mu-
nicipal, quando necessário e devidamente habilitado exercer tarefas correlatas;  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
   a) Geral: Carga Horária: 40hs 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
   a) Idade: Mínima de 18; 
 
 


