
LEI COMPLEMENTAR Nº 58, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

“Dispõe sobre a Organização Administrativa, o Plano de 

Classificação de Cargos e as Carreiras dos servidores do Poder 

Executivo do Município de Altinópolis, cria a Controladoria 

Municipal e dá outras providências”. 

 

 

O PREFEITO DE ALTINÓPOLIS, MARCO ERNANI HYSSA LUIZ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, 

 

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 1º. A Administração Pública do Município de Altinópolis, em obediência aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, orientar-se-á no sentido do 

desenvolvimento do Município e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante 

planejamento de suas atividades. 

 

Parágrafo único. O planejamento das atividades da Administração Municipal será feito através da 

elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos: 

 

I – Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal; 

II – Plano Diretor; 

III – Plano Plurianual; 

IV – Diretrizes Orçamentárias; 

V – Orçamento Anual; 

VI – Planos e Programas Setoriais; 

 

 

Art. 2º. Os Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal resultarão do conhecimento objetivo 

da realidade do Município, em termos de problemas, limitações, possibilidades e potencialidades e 

compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, definindo objetivos, metas e políticas globais e 

setoriais do Governo Municipal. 

 

Art. 3º. Os Planos e Programas Setoriais definirão as estratégias e ações da Administração Municipal 

no campo dos serviços públicos, a partir das políticas, prioridades e metas fixadas nos Planos de 

Governo e de Desenvolvimento Municipal. 

 

Art. 4º. A elaboração e a execução dos Planos e Programas Setoriais terão acompanhamento e 

avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a sua continuidade. 

 



Art. 5º. As atividades da Administração Municipal, especialmente a execução dos Planos e Programas 

Setoriais, serão objeto de permanente coordenação em todos os níveis. 

 

Art. 6º.  O Prefeito Municipal, com a colaboração dos titulares das Secretarias Municipais e dos 

órgãos de igual nível hierárquico, conduzirá o processo de planejamento e administração da Prefeitura 

para a consecução dos seguintes objetivos: 

 

I – coordenar e integrar o planejamento em nível municipal, compatibilizando metas, objetivos, planos 

e políticas globais e setoriais; 

II – coordenar e integrar a ação local com a do Estado e da União; 

III – coletar e interpretar dados e informações sobre problemas do Município e formular objetivos para 

a ação governamental; 

IV – identificar soluções que permitam a adequada alocação dos recursos municipais entre os diversos 

planos, programas, projetos e atividades; 

V – definir as ações a serem desenvolvidas pelos diferentes órgãos da Administração Municipal no 

sentido de cumprir os objetivos governamentais; 

VI – levantar dados e informações sobre a execução das ações programadas, avaliá-las e estabelecer, 

quando necessárias, medidas corretivas; 

VII – acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços públicos. 

 

Art. 7º. Todos os órgãos da Administração Municipal devem atuar permanentemente no sentido de: 

 

I – conhecer os problemas e as demandas da população; 

II – estudar e propor alternativas de soluções sociais, economicamente compatíveis com a realidade 

local; 

III – definir objetivos e operacionalizar a ação governamental; 

IV – acompanhar a execução de planos, programas, projetos e atividades que lhes são afetos; 

V – avaliar periodicamente o resultado de suas ações; 

VI – rever e atualizar objetivos, metas, planos, programas e projetos. 

 

Art. 8 º. O planejamento municipal deverá adotar como princípios básicos à democracia, a 

participação popular, a inclusão social, a modernização da administração e a transparência no acesso 

às informações disponíveis. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS FUNDAMENTOS BÁSICOS  

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 

 

Art. 9º. Compete ao Governo e à Administração Municipal promover a tudo quanto diz respeito ao 

interesse do Município e ao bem estar de sua população, em conformidade com a Constituição 

Federal, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 10. A ação do governo municipal nortear-se-á pelos seguintes princípios básicos: 

 

I – valorização dos cidadãos, cujo atendimento deve constituir meta prioritária da Administração 

Municipal; 

II – aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos de competência do Município; 

III – entrosamento com o Estado e a União para a obtenção de melhores resultados na prestação de 

serviços de competência concorrente; 

IV – empenho no aprimoramento da capacidade institucional da Administração Municipal, 

principalmente através de medidas que visem: 



a) a simplificação e o aperfeiçoamento de normas, estruturas organizacionais, métodos e 

processos de trabalho; 

b) a coordenação e a integração de esforços das atividades de administração centralizada; 

c) o envolvimento funcional dos servidores públicos municipais; 

d) a racionalidade das decisões sobre a alocação de recursos e a realização de dispêndio 

da Administração Municipal; 

 

V – desenvolvimento social, econômico e administrativo do Município com vistas ao fortalecimento 

de seu papel no contexto da região em que está situado; 

VI – disciplina criteriosa no uso do solo urbano, visando a sua ocupação equilibrada e harmônica e a 

obtenção de melhor qualidade de vida para os habitantes do Município; 

VII – integração da população à vida político-administrativa do Município com vistas ao 

fortalecimento de seu papel no contexto da região em que está situado. 

 

Art. 11. A atuação do Município em áreas de competência do Estado ou da União será supletiva e, 

sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 

 

Art. 12. A competência do Prefeito Municipal é a definida na Lei Orgânica do Município; as 

competências dos dirigentes políticos e administrativos dos órgãos da administração direta são as 

definidas nesta Lei; e as dos dirigentes políticos e administrativos dos órgãos da administração indireta 

são as definidas em leis específicas. 

 

§ 1º. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, 

auxiliará o Prefeito Municipal sempre que por ele convocado para missões especiais. 

 

§ 2º. É facultado ao Prefeito Municipal e, em geral, aos dirigentes de órgãos, delegar competência para 

a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento e ressalvadas as competências 

privativas de cada um. 

 

§ 3º. O ato de delegação de competência indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade 

delegada e as atribuições objeto da delegação. 

 

Art. 13. O controle das atividades da Administração Municipal deverá exercer-se em todos os níveis e 

órgãos, compreendendo, particularmente: 

 

I – o controle, pela direção ou chefia competente, da execução dos planos, programas e projetos, e da 

observância das normas que disciplinam as atividades específicas de cada órgão; 

II – o controle da utilização, guarda e aplicação do dinheiro, bens e valores públicos. 

 

Art. 14. A Administração Municipal, para a execução de seus planos, programas e projetos, poderá, 

além dos recursos orçamentários, utilizar aqueles colocados à sua disposição, por entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a solução de problemas comuns e o melhor 

aproveitamento dos recursos financeiros e técnicos, nos termos estabelecidos em Lei. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 15. Os órgãos da Prefeitura Municipal diretamente subordinados ao Chefe do Executivo serão 

agrupados em: 

I – órgãos de assessoramento, com a responsabilidade de assistir ao Prefeito e dirigentes de alto nível 

hierárquico no planejamento, na organização e no acompanhamento e controle dos serviços 

municipais; 



II – órgãos auxiliares, que executam tarefas administrativas e financeiras, com a finalidade de apoiar 

aos demais na consecução de seus objetivos institucionais; 

III – órgãos de administrações específicas, que têm a seu encargo a execução dos serviços 

considerados finais da Administração Municipal; 

IV – órgãos especiais e colegiados de assessoramento; 

V - órgãos de controladoria. 

 

Art. 16. A Prefeitura Municipal, para execução de obras e serviços de responsabilidade do Município, 

em observância ao disposto no artigo anterior, é constituída dos seguintes órgãos: 

 

I – Gabinete do Prefeito; 

II – Secretaria de Negócios Jurídicos e Segurança Pública; 

III – Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de Transportes; 

IV – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Obras, Habitação, Infraestrutura Serviços; 

V- Secretaria de Educação, Esportes e Lazer; 

VI - Secretaria da Saúde; 

VII  - Secretaria da Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar; 

VIII – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e Turismo; 

IX – Controladoria Municipal. 

 

Art. 17. Além dos órgãos instituídos por esta Lei, poderão ser criados pelo Prefeito Municipal, por ato 

administrativo próprio, grupos de trabalho, comissões, conselhos ou colegiados semelhantes, bem 

como os Conselhos Municipais de Políticas Públicas relacionados ao cuidado das famílias, sempre 

contendo composição paritária. 

 

§ 1º. A Comissão de Licitações deverá ser composta exclusivamente por servidores que tenham 

ingressado na Prefeitura via provimento efetivo. 

 

§ 2º. Cada grupo de trabalho, comissão, conselho ou colegiado criado pelo Prefeito Municipal poderá 

elaborar o seu regimento interno definindo as competências de seus componentes, as normas e as 

rotinas de trabalho, desde que delegadas essas competências no ato administrativo de sua criação. 

 

§ 3º. O funcionamento dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas deverá ser orientado pela 

cartilha “Conselhos Municipais de Políticas Públicas e Ministério Público”, obra editada no ano de 

2014 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

§ 4º. O objetivo dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas é trabalhar ativamente em prol do 

aprimoramento dos mesmos, cumprindo com a incumbência constitucional de defesa do regime 

democrático vigente, fortalecendo a democracia representativa, participativa, comunitária e solidária. 

 

§ 5º. Fica criado, a partir da data de promulgação desta Lei, o Grupo de Atuação Especial para 

Transparência de Políticas Públicas, em consonância com as diretrizes propostas pelo Ministério 

Público, enquanto órgão de ação política. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

 

Art. 18. A hierarquia funcional da Administração Municipal obedecerá aos seguintes níveis: 

 

I – Cargos de provimento em comissão: 



a) Secretaria Adjunta/Chefia de Procuradoria/Chefia de Gabinete (Cargo em Comissão); 

b) Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento de Políticas Públicas, Estratégias de 

Governança e Gestão Participativa (Cargo em Comissão); 

c) Assessoria de Controladoria (Cargo em Comissão); 

d) Diretor de Gestão de Transporte (Cargo em Comissão); 

e) Assessor de Acompanhamento de Programa Sócioeconômico e Ecológicos (Cargo em 

Comissão);  

f) Assessoria de Planejamento Estratégico (Cargo em Comissão); 

g) Assessoria de Comunicação Social (Cargo em Comissão); 

h) Diretoria Executiva (Cargo em Comissão);  

i) Assessoria de Procuradoria e Políticas Públicas/Assessoria de Obras e Serviços/Assessoria 

Especial de Programas Sociais (Cargo em Comissão); 

j) Assessoria de Imprensa e Divulgação/Diretoria de Departamento (Cargo em Comissão); 

k) Assessoria Operacional (Cargo em Comissão); 

 

II – Funções Gratificadas: 

a) Diretoria de Divisão (Função Gratificada); 

b) Chefia de Seção (Função Gratificada); 

c) Assessoria de Diretoria de Departamento (Função Gratificada); 

d) Assessoria de Diretoria de Divisão (Função Gratificada); 

 

§ 1º. Os cargos de Secretário Municipal são de natureza política, sendo seus subsídios fixados por lei 

de iniciativa da Câmara Municipal.  

 

§ 2º. O Secretário Municipal ocupa o nível máximo na estrutura hierárquica funcional de sua 

secretaria. 

 

§ 3°. Durante vacância do Cargo de Secretário Municipal ou no período de férias ou licença deste, a 

responsabilidade pela Secretaria obedecerá a ordem hierárquica descrita no caput deste artigo. 

 

§ 4º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e funções da administração direta e indireta 

do município de Altinópolis, não poderão exceder o subsídio mensal do Prefeito. 
 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

 

SEÇÃO I 

 

DO GABINETE DO PREFEITO 

 

Art. 19. Ao Gabinete do Prefeito compete: 

I – assessorar o Prefeito Municipal no atendimento aos munícipes; 

II – cuidar de todo o expediente do Prefeito Municipal; 

III – superintender as publicações de interesse da Prefeitura; 

IV – promover atividades de defesa civil; 

V – promover a prevenção no combate à calamidade contra o patrimônio, segurança e saúde dos 

munícipes; 

VI – promover a gestão participativa no âmbito municipal; 

VII – executar outras ações correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

  



Art. 20. O Gabinete do Prefeito é representado estruturalmente da seguinte forma: 

I – Chefe de Gabinete (Cargo em Comissão); 

II – Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento de Políticas Públicas, Estratégias de 

Governança e Gestão Participativa (Cargo em Comissão); 

II – Secretário de Gabinete (Função Gratificada); 

III – Motorista de Gabinete (Função Gratificada). 

 

 

SEÇÃO II 

 

DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Art. 21. À Secretaria de Negócios Jurídicos e Segurança Pública compete: 

I – assistir a municipalidade na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas 

quanto aos aspectos institucionais e jurídicos do Município; 

II – orientar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisões judiciais; 

III – elaborar estudos de natureza jurídico-administrativa; 

IV- coordenar e estabelecer diretrizes de todas as unidades administrativas direta ou indiretamente 

subordinadas à Secretaria; 

V – assessorar a administração municipal nas relações com o Poder Legislativo; 

VI – coordenar a promoção de ações de interesse do Município, bem como a sua defesa nas ações que 

precisar responder; 

VII – representar o Município em todos os tabelionatos, juízos e instâncias, com procuração para cada 

caso; 

VIII – examinar os aspectos jurídicos dos atos administrativos; 

IX – realizar sindicâncias e processos administrativos; 

X – responsabilizar-se pela cobrança judicial dos créditos do Município; 

XI – elaborar minutas de contratos, decretos, leis e demais documentos oficiais, bem como manter os 

respectivos arquivos; 

XII – exercer as atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo; 

XIII – propor ação direta de inconstitucionalidade, mediante expressa autorização do Prefeito 

Municipal; 

XIV – propor ação civil pública; 

XV – proceder com exclusividade à cobrança judicial da dívida ativa; 

XVI – apreciar os atos normativos elaborados pela administração municipal; 

XVII- editar súmulas de uniformização administrativa; 

XVIII – elaborar pareceres normativos administrativos; 

XIX – elaborar estudos sobre comportamento ético do funcionalismo municipal, não tipificados como 

infração disciplinar, para fins de normatização; 

XX – opinar sobre a confirmação dos funcionários em estágio probatório; 

XXI – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, 

conforme art. 24 da Lei Federal 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 

XXII – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas públicas de segurança, de 

trânsito, de transporte urbano, além de programas, planos, projetos e diretrizes, dentro da sua área de 

atuação; 

XXIV – participar dos processos licitatórios e emitir parecer a respeito deles; 

XXV – supervisionar os serviços de transportes urbanos e de passageiros 

XXVI – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 22. A Secretaria de Negócios Jurídicos e Segurança Pública é representada estruturalmente da 

seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública (Agente político); 



II - Secretário Adjunto (Cargo em Comissão);  

III– Chefe da Procuradoria (Cargo em Comissão);  

IV- Assessor de Procuradoria e Políticas Públicas (Cargo em Comissão); 

V – Assessor Jurídico de RH e Pessoal (Função Gratificada);  

VI – Assessor Jurídico de Licitações e Contratos (Função Gratificada);  

VII - Assessor Jurídico Legislativo (Função Gratificada);  

VIII – Procurador Municipal; 

IX – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e de Segurança Pública (Cargo em Comissão):  

a) Assessor de Ações Comunitárias e Educação para o Trânsito e Segurança Pública (Função 

Gratificada);  

b) Assessor de Controle e Processamento de Informações (Função Gratificada);  

c) Assessor de Operações e Fiscalização de Trânsito e de Segurança Pública (Função 

Gratificada);  

d) Assessor de Projetos Viários e de Segurança Pública (Função Gratificada); 

e) Assessor de Implantação de Sinalização Viária (Função Gratificada);  

 

SEÇÃO III 

 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE TRANSPORTES  

 

Art. 23. À Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de Transportes compete: 

I – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, 

diretrizes e metas quanto aos aspectos da administração municipal; 

II – supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe são subordinadas; 

III – promover a administração de pessoal, em consonância com a política de recursos humanos da 

ação de governo do Município; 

IV – promover a administração de material e patrimônio, protocolo, arquivo, portaria, zeladoria, copa, 

comunicações e telefonia, cópias reprográficas, manutenção e conservação do Paço Municipal e de 

apoio administrativo; 

V – executar todas as compras diretas e licitações efetuadas pelo Município; 

VI – administrar e manter a rede local de informática, bem como recursos computacionais nela 

acoplados; 

VII – proporcionar suporte técnico aos usuários do sistema operacional; 

VIII – implementar serviços a serem oferecidos através da rede; 

IX – definir as metodologias e especificações de sistemas; 

X – supervisionar, coordenar e controlar as atividades ligadas à gestão de transportes, à frota de 

veículos oficiais de máquinas e equipamentos; 

XI – gerenciar e manter a frota municipal de veículos e máquinas; 

XII – supervisionar, coordenar e controlar o patrimônio; 

XIII – controlar a entrada, saída e estoque de material no almoxarifado central da Administração 

Municipal; 

XIV – exercer a fiscalização tributária, bem como planejar e executar e fazer cumprir todos os meios 

legais de arrecadação 

XV – comunicar aos demais órgãos competentes da Administração todas as medidas financeiras 

levadas a efeito, para o perfeito entrosamento de ação da administração com o plano econômico-

financeiro da fazenda pública municipal; 

XVI – fiscalizar os serviços de táxi, moto táxi, escolares e serviços de transporte de aluguel; 

XVII– executar atividades administrativas no âmbito da secretaria; 

XVIII - atender com qualidade e humanização. Capacitar os servidores visando a eficiência e eficácia 

dos serviços públicos prestados; 

XIX - promover ações permanentes na melhoria dos níveis de satisfação dos servidores e cidadãos, 

através da integração com a sociedade dando visibilidade aos serviços prestados. 



XX - realizar as aquisições da Administração Direta com economia e qualidade, respeitando 

incondicionalmente os princípios constitucionais e legais. 

XXI - realizar a gestão de processos, contratos e convênios com agilidade e transparência; 

XXII – gerenciar o serviço de atendimento e informação ao cidadão; 

XXIII – preparar e providenciar o registro, publicação e expedição dos atos do Prefeito; 

XXIV – preparar processos administrativos de admissão, exoneração, licenças e todas as matérias 

funcionais relativas aos servidores; 

XXV – preparar editais de concurso público e autorizar, depois de homologado, a publicação de seu 

resultado; 

XXVI – participar da elaboração da lei do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual em conjunto coma Secretaria de Planejamento Orçamentário e Finanças; 

XXVII – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, 

projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos orçamentários e financeiros;  

XXVIII – supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe são subordinadas; 

XXIX – proporcionar suporte técnico aos usuários do sistema operacional; 

XXX – supervisionar e coordenar a elaboração do orçamento plurianual de investimentos, do 

orçamento programa, da execução orçamentária, da programação financeira de desembolso, avaliando 

e acompanhando suas execuções; 

XXXI – desenvolver o planejamento operacional e a execução da política, financeira, tributária e 

econômica do Município; 

XXXII – contabilizar e liquidar a despesa pública; 

XXXIII – realizar a prestação de contas do Município; 

XXXIV – elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias; 

XXXV – supervisionar, coordenar e controlar os assuntos financeiros, fiscais, de lançamentos, 

arrecadações e fiscalização de tributos e demais receitas; 

XXXVI – efetuar todos os pagamentos da municipalidade, zelando pelo cumprimento dos dispositivos 

legais concernentes à área; 

XXXVII – supervisionar, coordenar e controlar o processamento de despesas, contabilização 

orçamentária e financeira; 

XXXVIII – supervisionar, coordenar e controlar o recebimento, guarda e movimentação de valores do 

município; 

XXXIX – exercer a fiscalização tributária, bem como planejar e executar e fazer cumprir todos os 

meios legais de arrecadação; 

XL – comunicar aos demais órgãos competentes da Administração todas as medidas financeiras 

levadas a efeito, para o perfeito entrosamento de ação da administração com o plano econômico-

financeiro da fazenda pública municipal; 

XLI– executar atividades administrativas no âmbito da secretaria; 

XLII– executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

 Art. 24. A Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de Transportes é representada da seguinte 

forma: 

I – Secretário Municipal de Administração e Gestão de Transportes (Agente Político); 

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão); 

III –Assessor de Planejamento Estratégico de Pessoal e RH, Assessor de Planejamento Estratégico de 

Licitações, Assessor de Planejamento Estratégico Financeiro, Assessor de Planejamento Estratégico 

Contábil, Assessor de Planejamento Estratégico de Convênios, Assessor de Planejamento Estratégico 

de Promoção de Políticas Públicas (Cargo em Comissão). 

IV – Diretor de Gestão de Transportes (Cargo em Comissão) 

a) Assessor em Gestão de Transporte da Saúde (Função Gratificada); 

b) Assessor de Controle e Fiscalização de Frota (Função Gratificada);  

c) Assessor de Manutenção de Veículos Públicos (Função Gratificada);  

d) Diretor de Divisão de Transporte Escolar (Função Gratificada);  



V – Diretor de Departamento de RH (Cargo em Comissão): 

a) Assessor de Gestão de Pessoal (Função Gratificada); 

b) Assessor de Processamento de Folha de Pagamento (Função Gratificada); 

VI – Diretor de Departamento de Informática, Ouvidoria e Serviço de Atendimento e Informação ao 

Cidadão (Cargo em Comissão): 

a) Diretor de Divisão de Atendimento e Informação ao Cidadão (Função Gratificada); 

b) Assessor em Programação e Manutenção de Redes (Função Gratificada); 

c) Assessor de Acompanhamento de Procedimentos Internos e Interlocução Externa (Função 

Gratificada); 

VII – Diretor de Departamento de Patrimônio e Almoxarifado (Cargo em Comissão)  

a) Assessor de Controle de Estoque (Função Gratificada); 

b) Assessor de Controle de Patrimônio (Função Gratificada); 

VIII - Diretor de Departamento de Licitações e Administração de Materiais (Cargo em Comissão):  

a) Assessor de Compras (Função Gratificada);  

b) Assessor de Contratos (Função Gratificada);  

c) Assessor de Licitações (Função Gratificada).  

IX – Diretor de Departamento de Fiscalização Geral e Tributos (Cargo em Comissão): 

      a) Chefe de Seção de Dívida Ativa (Função Gratificada);  

      b) Chefe de Seção de Tributos e Fiscalização (Função Gratificada); 

      c) Assessor de Acompanhamento e Registro de Consumo de Água (Função Gratificada). 

X - Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade (Cargo em Comissão): 

a) Assessor de Empenho e Liquidação (Função Gratificada); 

b) Assessor de Convênios (Função Gratificada); 

       c) Assessor de Controle de Receitas (Função Gratificada); 

 

 

 

SEÇÃO IV 

 

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS, 

HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

 

 

Art. 25. À Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Obras, Habitação, Infraestrutura e 

Serviços compete: 

I – definir, implantar e operar os levantamentos cadastrais, estatísticos e de dados do Município, 

referentes aos imóveis existentes no Município; 

II – manifestar-se sobre urbanização, uso do solo, planejamento físico e territorial, obras públicas e 

privadas, infraestrutura e equipamentos necessários ao bem estar da população do município; 

III – coordenar e promover a execução de desenhos, projetos, mapas, plantas, gráficos e respectivos 

cálculos, seja para fins de arquivo, de tributação, como para estudos, aprovação, atualização ou 

quaisquer outros fins técnicos; 

IV – coordenar e executar levantamentos planialtimétricos e trabalhos topográficos indispensáveis aos 

serviços de engenharia no Município; 

V – vistoriar, fiscalizar, aprovar projetos de obras, bem como conceder, cessar ou recusar licenças, 

alvarás de utilização e de construção, certidões e habite-se; 

VI – comunicar aos demais órgãos componentes da Administração todas as medidas de planejamentos 

afetas à habitação, serviços urbanos, obras e viação, planejamento e engenharia de obras, viaturas, 

máquinas e equipamentos, para o perfeito entrosamento da ação da Administração Pública Municipal; 

VII – programar, coordenar, executar e supervisionar a política habitacional do Município; 

VIII – elaborar o diagnóstico habitacional do município através de cadastramento para atualização da 

demanda e conhecimento da situação sócio-habitacional da população, bem como definir a 

regionalização do Município; 



IX – elaborar e desenvolver projetos habitacionais que atendam às necessidades da população, 

coletando sistematicamente e gerenciando dados e informações de interesse e relevância para a política 

habitacional do Município, inclusive as diretrizes urbanas dos núcleos habitacionais populares; 

X – participar das definições do Poder Executivo sobre a política habitacional de interesse social do 

Município, apresentando subsídios de demanda na área; 

XI – estabelecer os critérios socioeconômicos cadastrais e gerenciais, para implementação de projetos 

habitacionais junto aos órgãos governamentais do Estado, da União e internacionais, bem como em 

parceria com instituições privadas interessadas na execução de projetos; 

XII – conduzir, organizar, preparar e elaborar toda a documentação necessária para a regularização do 

parcelamento do solo urbano, para fins habitacionais de interesse do Município; 

XIII – a implementação e fiscalização de conjuntos habitacionais, bem como de áreas a serem 

utilizadas para parcelamento, em parceria com as demais Secretarias Municipais e entidades estaduais 

e federais competentes; 

XIV – gerenciar os logradouros públicos; 

XV – gerenciar a execução de serviços de saneamento básico; 

XVI – gerenciar os serviços terceirizados na área de sua competência; 

XVII – administrar os bolsões e o sistema de “área azul”; 

XVIII– gerenciar seus recursos humanos, administrativos e o custo operacional; 

XIX – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, 

projetos, diretrizes e metas que orientarão a ação geral do governo no que se refere a habitação, 

serviços urbanos, obras e vias, planejamento, engenharia e transportes;  

XX – promover a fiscalização de posturas e dos serviços de utilidade pública concedidos, permitidos e 

autorizados; 

XXI – executar e fiscalizar os serviços topográficos; 

XXII – supervisionar, coordenar e controlar as atividades de manutenção de praças, parques, jardins e 

limpeza pública; 

XXIII – promover a manutenção de logradouros, matadouros, cemitérios e velórios públicos; 

XXIV – superintender a execução dos serviços de construção, conservação e manutenção de obras 

públicas, estradas, caminhos e acessos do Município, bem como das vias e logradouros públicos; 

XXV – instruir e se manifestar em termos técnicos e financeiros nas licitações de obras, serviços e 

construções públicas; 

XXVI – promover a medição de tarefas executadas sob o regime de empreitada e informar os 

processos para o correto pagamento das empreitadas; 

XXVII – promover a medição de serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas; 

XXVIII – promover a administração da fabricação de artefatos de cimento e de placas de sinalização; 

XXIX – gerenciar a execução de obras públicas; 

XXX – manter os imóveis próprios municipais e os utilizados pela Administração; 

XXXI – gerenciar a execução e a manutenção das obras de arte, da infraestrutura de vias e logradouros 

públicos e das estradas municipais; 

XXXII – executar serviços de manutenção do mobiliário e outros materiais permanentes; 

XXXIII – executar, manter e implantar a urbanização de praças, áreas verdes e a arborização das vias 

públicas; 

XXXIV – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 26. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Obras, Habitação, Infraestrutura e 

Serviços é representada estruturalmente da seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação, Infraestrutura e Serviços (Agente 

Político);  

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão);  

III – Diretor Executivo (Cargo em Comissão);  

IV – Assessor de Obras e Serviços (Cargo em Comissão);  

V – Diretor de Departamento de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Cargo em Comissão): 



a) Diretor de Divisão de Infraestrutura (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Serviços Públicos (Função Gratificada);  

c) Diretor de Divisão de Obras (Função Gratificada);  

d) Diretor de Divisão de Habitação (Função Gratificada); 

e) Assessor em Atividades Operacionais de Obras (Função Gratificada)  

f) Assessor em Atividades Operacionais de Infraestrutura e Serviços (Função Gratificada).  

VI – Diretor de Departamento de Abastecimento e Saneamento Básico (Cargo em Comissão)  

a) Diretor de Divisão de Abastecimento (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Saneamento Básico (Função Gratificada);  

c) Assessor em Atividades Operacionais do Departamento de Abastecimento e Saneamento Básico 

(Função Gratificada) 

VII – Assessoria Operacional de Serviços (Cargo em Comissão) 

 

SEÇÃO V 

 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

Art. 27.  À Secretaria de Educação, Esportes e Lazer compete: 

I – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, 

diretrizes e metas referentes à educação do Município; 

II – supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe são subordinadas; 

III – supervisionar, coordenar a administração e a manutenção da rede escolar do Município; 

IV – promover a educação infantil, fundamental, especial e o ensino profissionalizante no Município; 

V – orientar pedagogicamente os docentes da rede escolar do Município; 

VI – supervisionar, coordenar e controlar a execução do plano educacional do Município e do 

cumprimento do calendário escolar; 

VII – articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais ou particulares, educacionais ou não, 

visando à complementação, ao aperfeiçoamento e à consecução dos programas e planos do Município; 

VIII – diagnosticar, planejar, executar e avaliar as demandas e as atividades inerentes ao plano 

municipal de educação; 

IX – comunicar aos demais órgãos componentes da Administração todas as medidas educacionais 

realizadas, visando ao perfeito entrosamento de ação da Administração Pública Municipal; 

X – promover a formação permanente dos educadores da rede escolar do Município; 

XI – fiscalizar a execução e distribuição da merenda escolar; 

XII  – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, 

projetos, diretrizes e metas que orientarão a ação geral do governo na área de esportes; 

XIII – incentivar as práticas esportivas formais e não formais, o lazer e a recreação, como direito de 

todos, forma de integração e como prática sociocultural. 

XIV – promover e implantar programas e eventos de esportes, recreação e lazer; 

XV – planejar e desenvolver projetos para a comunidade; 

XVI – realizar estudos, proposição e negociação de convênios, além de parcerias com entidades 

públicas e privadas para implementação de programas e atividades esportivas, recreativas e de lazer; 

XVII – difundir e estimular a prática de esportes e atividades físicas no Município; 

XVIII – organizar o calendário esportivo do Município; 

XIX – planejar, promover e desenvolver campeonatos, festivais e competições internas e externas com 

a participação da comunidade; 

XX – administrar os imóveis municipais destinados a lazer e esportes; 

XXI – participar de campeonatos esportivos de ligas, associações e federações; 

XXII  – assistir e assessorar a Secretaria de Educação no âmbito esportivo, através da estipulação de 

políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas que orientarão a ação geral da Secretaria na 

área de esportes; 

XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 



Art. 28. A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer é representada estruturalmente da seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer (Agente Político):  

a) Assessor de Supervisão de Ensino (Função Gratificada);  

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão);  

III – Diretor Executivo de Ensino (Cargo em Comissão);  

IV – Assessor de Planejamento Estratégico (Cargo em Comissão);  

V – Diretor de Departamento de Educação Básica, Tempo Integral e Profissionalizante (Cargo em 

Comissão)  

a) Diretor de Divisão de Educação Profissionalizante (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Educação de Tempo Integral (Função Gratificada);  

c) Diretor de Divisão de Creches (Função Gratificada);  

d) Diretor de Divisão da Educação Pré-escolar (Função Gratificada);  

e) Diretor de Divisão de Educação Fundamental I (Função Gratificada); 

f) Diretor de Divisão de Educação Fundamental II (Função Gratificada);  

g ) Diretor de Divisão de Merenda Escolar (Função Gratificada);  

h) Assessor de Trabalho Pedagógico Infantil (Função Gratificada);  

i) Assessor de Trabalho Pedadógico de ensino fundamental (Função Gratificada);  

VI – Diretor de Departamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional (Cargo em 

Comissão):  

a) Diretor de Divisão do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional da Educação Infantil 

(Função Gratificada); 

b) Diretor de Divisão do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional da Educação Fundamental 

(Função Gratificada);  

c) Assessor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) (Função Gratificada); 

VII - Diretor de Departamento de Esportes e Lazer (Cargo em Comissão):  

a) Assessor em Lazer, Recreação e Práticas Comunitárias (Função Gratificada); 

b) Assessor em Esportes Amadores (Função Gratificada); 

c) Assessor em Eventos Desportivos (Função Gratificada); 

d) Assessor Administrativo (Função Gratificada)  

VIII – Diretor de Unidade Escolar (Efetivo);  

IX – Vice - Diretor de Unidade Escolar (Efetivo);  

X – Professor Coordenador (Função Gratificada);  

XI– Assessor Administrativo Educacional (Função Gratificada).  

 

SEÇÃO VI 

 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Art. 29. À Secretaria da Saúde compete: 

I – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, 

diretrizes e metas, quanto aos aspectos relacionados à área de saúde do Município; 

II – supervisionar as unidades que lhe são subordinadas;  

III – dar atenção à saúde em todos os níveis, de forma universalizada, com garantia de acesso gratuito 

à população do Município; 

IV – executar ações e serviços de assistência integral à saúde, vigilância epidemiológica e sanitária, 

controle de endemias, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador e saneamento básico 

conjuntamente com o setor específico; 

V – colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana, assim como atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para 

controlá-las; 

VI – participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes aos processos e aos 

ambientes de trabalho, bem como exercer a inspeção dos mesmos; 



VII – administrar e exercer o controle operacional das UBS´s e de outros órgãos da saúde que vierem a 

ser municipalizados, assim como a gestão de contratos e convênios de serviços privados 

complementares da competência do Município; 

VIII – planejar, operacionalizar e executar a política municipal de saúde com prévia aprovação do 

Conselho Municipal de Saúde; 

IX – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 30. A Secretaria da Saúde é representada estruturalmente da seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal de Saúde (Agente Político);  

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão);  

III – Assessor de Planejamento Estratégico (Cargo em Comissão);  

IV – Diretor de Departamento de Atenção Básica à Saúde (Cargo em Comissão):  

a) Diretor de Divisão de Saúde da Família (Função Gratificada); 

b) Diretor de Divisão de Saúde Bucal (Função Gratificada);  

c) Diretor de Divisão de Vigilâncias em Saúde (Função Gratificada);  

d) Assessor de Combate às Endemias (Função Gratificada).  

e) Chefe de Seção de Unidade Básica de Saúde (Função Gratificada). 

V – Diretor de Departamento de Atenção Especializada à Saúde (Cargo em Comissão):  

a) Diretor de Divisão de Hospital/Convênios (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Especialidades Médicas (Função Gratificada);  

VI – Diretor de Departamento de Assistência Farmacêutica (Cargo em Comissão);  

VII – Diretor de Departamento de Auditoria, Avaliação e Controle (Cargo em Comissão):  

a) Diretor de Divisão de Auditoria (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Regulação, Monitoramento e Avaliação (Função Gratificada);  

c) Assessor Administrativo da Unidade de Avaliação e Controle (Função Gratificada); 

VIII – Diretor de Departamento de Saúde Mental (Cargo em comissão)  

a) Diretor de Divisão de Saúde Mental (Função Gratificada);  

b) Assessor de Acolhimento Familiar (Função Gratificada); 

 

 

SEÇÃO VII 

 

DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

 

Art. 31. A Secretaria da Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar compete: 

 

I – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, 

diretrizes e metas quanto aos aspectos da ação e promoção social do Município; 

II – supervisionar e coordenar as unidades que lhe são subordinadas; 

III – supervisionar, coordenar e controlar as atividades de assistência social do Município, auxiliando 

na elaboração de projeto para implementar a Lei Orgânica da Assistência Social, de acordo com os 

seus princípios, diretrizes e objetivos, observando-se legislação federal; 

IV – encaminhar, juntamente com os conselhos municipais competentes, as políticas assistenciais 

previstas na Lei Orgânica da Assistência Social e no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

V – propor o orçamento, após a aprovação dos conselhos municipais competentes;   

VI – gerir o Fundo Municipal da Assistência Social e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 

VII – mobilizar a população, facilitando sua participação no processo de transformação da realidade, 

levando-a a exercer sua cidadania; 

VIII – assessorar as entidades não governamentais de assistência social quanto aos procedimentos 

técnico-administrativos; 



IX – desenvolver ações integradas com os órgãos públicos nas esferas municipal, estadual, federal e 

com as organizações da sociedade civil; 

X – operacionalizar os benefícios previstos pelas leis federais, estaduais e municipais; 

XI – prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

fortalecendo ainda os vínculos familiares e comunitário; 

XII – desenvolver o respeito à cidadania e o reconhecimento do grupo familiar como referência afetiva 

e moral; 

XIII – promover a reestruturação das redes de reciprocidade social; 

XIV – assegurar e promover ações que visem a melhoria da qualidade alimentar da população;  

XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal; 

 

Art. 32. A Secretaria da Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar é representada 

estruturalmente da seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal da Família, Assistência, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar 

(Agente Político);  

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão); 

III – Diretor Executivo (Cargo em Comissão) 

IV – Assessor Especial de Programas Sociais (Cargo em Comissão)  

V – Diretor de Departamento de Articulação Social, Parcerias e Segurança Alimentar (Cargo em 

Comissão):  

a) Diretor de Divisão de Articulação Social e Parcerias (Função Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Segurança Alimentar (Função Gratificada); 

VI – Diretor de Departamento de Programas Sociais de Assistência Integral às Famílias e de 

Desenvolvimento Social da Terceira Idade e Juventude (Cargo em Comissão)  

a) Diretor de Divisão de Programa de Assistência Integral às Famílias (CRAS) (Função 

Gratificada);  

b) Diretor de Divisão de Desenvolvimento Social da Terceira Idade e Juventude (Função 

Gratificada);  

c) Chefe de Seção do CRAS (Função Gratificada).  

d) Chefe de Seção da Casa Abrigo e da Casa da Mulher Vitimizada (Função Gratificada)  

VII – Diretor de Departamento do Programa de Cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Cargo 

em Comissão) 

a) Assessor de Cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Função Gratificada); 

VIII – Diretor de Departamento de Articulação Institucional do Fundo Social de Solidariedade (Cargo 

em Comissão);  

a) Diretor de Divisão de Parceria Institucional (Função Gratificada). 

b) Assessor de Programas Educacionais de Atividades Geradoras de Renda (Função Gratificada). 

c) Assessor de Programas de Arrecadação de Materiais (Função Gratificada). 

IX – Assessor Operacional de Monitoramento de Programas (Cargo em Comissão).  

X - Assessor Operacional de Monitoramento de Cursos de Geração de Renda (Cargo em Comissão); 

 

 

SEÇÃO VIII 

 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO. 

 

Art. 33. À Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e 

Turismo compete: 

I – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação de políticas, programas, planos, projetos, 

diretrizes e metas quanto aos aspectos culturais e turísticos; 

II – supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe são subordinadas; 



III – supervisionar e coordenar a administração e manutenção dos equipamentos culturais e do 

patrimônio histórico e artístico; 

IV – promover a cultura e o turismo no Município; 

V – incentivar, difundir e desenvolver atividades culturais, festividades cívicas e comemorativas, 

certames e eventos artísticos, literários e vocacionais no Município; 

VI – promover a administração e a manutenção da Biblioteca Pública, assim como a guarda, controle, 

renovação e circulação do acervo; 

VII – promover a coleta, guarda, conservação e preservação de documentos e demais peças que 

compõem a memória e o acervo artístico, histórico e arqueológico do Município; 

VIII – comunicar aos demais órgãos da Administração todas as medidas culturais e turísticas levadas a 

efeito, para o perfeito entrosamento da Administração Pública Municipal; 

IX – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

X – supervisionar as unidades que lhe são subordinadas; 

XI – assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipulação e execução das propostas políticas e 

administrativas da gestão na área do desenvolvimento econômico do Município; 

XII – supervisionar as unidades que lhe são subordinadas; 

XIII– incentivar os estudos e pesquisas objetivando a orientação das atividades da indústria, comércio 

e serviços; 

XIV – promover e implantar programas de desenvolvimento; 

XVI – realizar estudos, assim como proposição e negociação de convênios e parcerias com entidades 

públicas e privadas para implementação de programas que visem ao desenvolvimento do Município de 

Altinópolis; 

XVII – apoiar e articular, ao lado da sociedade civil organizada, a realização de feiras, congressos e 

seminários no Município; 

XVIII – promover e encaminhar estudos que visem ao aproveitamento dos recursos naturais do 

Município, para fins turísticos;  

XIX – estudar e sistematizar dados sobre economia urbana e regional, elaborando e subsidiando 

pareceres, projetos e programas; 

XX – coordenar e fomentar a abertura de novos negócios; 

XXI – coordenar ações de estímulo ao desenvolvimento produtivo dos setores industrial, turístico, 

comercial e científico; 

XXII – coordenar o PROCON; 

XXIII – assessorar o Prefeito na organização municipal, no planejamento e no desenvolvimento, 

cuidando para que a produtividade, a tecnologia e o desenvolvimento econômico sejam 

necessariamente compatíveis e interdependentes com o meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

XXIV – coordenar o processo de formulação, aprovação, avaliação e atualização da Política Municipal 

do Meio Ambiente; 

XXV – estabelecer diretrizes para o planejamento ambiental, em conjunto com a sociedade civil; 

XXVI – elaborar, cumprir, fazer cumprir, acompanhar, avaliar e controlar a implementação do Plano 

Diretor; 

XXVII – coordenar e executar, fiscalizar planos, programas, projetos e atividades de proteção 

ambiental, visando a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, mediante a 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, considerando o meio ambiente como 

bem de uso comum do povo e essencial à boa qualidade de vida; 

XXVIII – propor normas, critérios e padrões municipais relativos ao controle, monitoramento, 

preservação e à recuperação da qualidade do meio ambiente; 

XXIX – outorgar licença ambiental, cadastrar e fiscalizar a implementação e a operação de 

empreendimentos, potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente; 

XXX - elaborar planos de ocupação e utilização de áreas das micro bacias hidrográficas, bem como de 

uso e ocupação de solo urbano, inclusive por sugestão de outros órgãos e entidades municipais; 

XXXI – autorizar a exploração de recursos hídricos e minerais, efetivando seu cadastramento, 

conforme convênio com os órgãos competentes; 



XXXII – participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, 

urbanístico, paisagístico, histórico, cultural e arqueológico; 

XXXIII – fixar critérios de monitoramento e auto monitoramento, condições de lançamento e padrões 

de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza, bem como exercer a fiscalização de seu 

cumprimento; 

XXXIV – promover medidas adequadas à preservação de árvores isoladas imunes ao corte e dos 

maciços vegetais significativos, identificando-os e cadastrando-os, bem como exercer a fiscalização 

correspondente; 

XXXV – elaborar e fazer cumprir o Plano Diretor de Arborização Urbana, assim como o manejo e 

integração do Sistema de Áreas Verdes do Município e da fauna associada; 

XXXVI – promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, criando os 

instrumentos adequados para a educação ambiental como processo permanente, integrado e 

multidisciplinar; 

XXXVII – incentivar a criação, desenvolvimento, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com 

a melhoria da qualidade ambiental; 

XXXVIII – exigir a recuperação do ambiente degradado; 

XXXIX  – propor a criação de unidades de conservação; 

XL – incentivar, promover e realizar estudos técnico-científicos sobre o meio ambiente e difundir seus 

resultados; 

XLI – exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental;  

XLII – manifestar-se, obrigatoriamente, nos projetos e programas relativos ao desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e urbanístico específicos de cada um dos órgãos municipais, antes da 

apreciação do Prefeito; 

XLIII – elaborar parecer técnico sobre os Estudos de Impacto Ambiental ou Relatórios de Impacto 

Ambiental; 

XLIV – coordenar ações de estímulo aos produtores rurais; 

XLV – participar da elaboração do Projeto de Leis e Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual, 

em conjunto com a Secretaria de Finanças, coordenando a definição dos programas governamentais; 

XLVI – executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 34. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e 

Turismo é representada estruturalmente da seguinte forma: 

 

I – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e 

Turismo;  

II – Secretário Adjunto (Cargo em Comissão);  

III – Assessor de Acompanhamento de Programas Sócio - Econômicos e Ecológicos (Cargo em 

Comissão);  

IV - Diretor Executivo (Cargo em Comissão);  

V – Assessor de Comunicação Social (Cargo em Comissão); 

VI – Assessor de Imprensa e Divulgação (Cargo em Comissão); 

VII – Diretor de Departamento de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Agropecuário, Defesa 

Sanitária e Estradas Rurais (Cargo em Comissão):  

a) Assessor do Posto de Atendimento ao Empreendedor – Sebrae/SP (Função 

Gratificada);  

b) Assessor do Banco do Povo Paulista (Função Gratificada);  

c) Assessor do PROCON (Função Gratificada);  

d) Assessor de Desenvolvimento Agropecuário (Função Gratificada). 

e) Assessor de Defesa Sanitária (Função Gratificada). 

VIII – Diretor de Departamento de Meio Ambiente (Cargo em Comissão).  

a) Assessor de Planejamento e Execução de Projetos Ambientais (Função Gratificada) 

IX  – Diretor de Departamento de Cultura e Turismo (Cargo em Comissão): 

a) Diretor de Divisão de Cultura (Função Gratificada);  



b) Diretor de Divisão de Turismo (Função Gratificada).  

X – Assessor Operacional de Agronegócio (Cargo em Comissão) 

 

SEÇÃO X 

 

DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 

 

 

Art. 35. A Controladoria, órgão central do Sistema de Controle Interno da Administração Pública do 

Município, compete a função de orientar, fiscalizar e controlar as contas públicas, avaliar os atos de 

administração e gestão dos administradores municipais, sempre zelando pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a legitimidade, economicidade, 

transparência e objetivo público. 

  

Art. 36. O Sistema de Controle Interno é o conjunto de ações de todos os agentes públicos para que se 

cumpram, na Administração Pública, os princípios elencados no artigo 39 desta lei. 

 

Parágrafo Único. O Sistema de Controle Interno abrange a administração direta, indireta e alcança os 

permissionários e concessionários de serviços públicos, bem como, os beneficiários de subvenções, 

contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais. 

 

Art. 37. A Controladoria Municipal compete: 

 

I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 

órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas; 

II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas 

necessárias ao seu fiel cumprimento; 

III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e 

orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município; 

IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas 

para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da 

Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas; 

V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária; 

VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das 

subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado; 

VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município; 

VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000; 

IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e 

contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive 

solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e 

federais quando julgar necessários; 

X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na 

Administração Municipal; 

XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do 

Município; 

XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos 

municipais nas entidades de direito privado; 



XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades 

praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração 

Municipal; 

XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, 

aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do 

Tesouro Municipal e de contas bancárias; 

XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o 

processo decisório do Município; 

XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle 

social da Administração Pública Municipal; 

XVII – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, 

inclusive dos órgãos da Administração Indireta; 

XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições; 

XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal; 

XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à 

Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal; 

XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência 

Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão; 

XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais 

existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; 

XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de 

serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou 

física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Natal, caso a contratada tenha 

pendências fiscais ou jurídicas. 

XXIV – exercer outras atividades correlatas. 

 

Art.38. A Controladoria será representada estruturalmente pelo Controlador Interno, cargo de 

provimento efetivo, que contará com o auxílio de um Órgão Colegiado, composto por 3 (três) 

servidores municipais efetivos, e Assessoria de Controladoria composta por 1 (um) assessor de 

controladoria, cargo de provimento em comissão. 

  

Art. 39. A Controladoria Municipal será regulamentada por lei específica, o que deverá ocorrer em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 

Art. 40. O Plano de classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Altinópolis passa a obedecer às 

diretrizes básicas, fixadas nesta Lei. 

 

Art. 41. Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

 

I – cargo público é conjunto de atribuições específicas desempenhadas pelo servidor público 

estatutário, criado por lei, com denominação própria e valor de referência correspondente;  

II – emprego público é o conjunto indivisível de atribuições e responsabilidades, para ser exercido por 

um empregado sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de caráter provisório ou 

efetivo; 

III – servidor público é o detentor de cargo e/ou emprego público, estável ou não estável; 



IV – Cargo em Comissão é o conjunto de tarefas e encargos de direção, chefia e assessoramento, de 

livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal; 

V – função gratificada é o conjunto de tarefas e encargos de chefia, direção e assessoramento, de livre 

designação e afastamento do Prefeito Municipal, ocupadas essencialmente por servidores públicos 

municipais, nos termos do capítulo IX; 

VI – grupo ocupacional é o agrupamento de cargos e empregos de natureza, requisitos e 

responsabilidades semelhantes, que justifiquem tratamento de vencimentos segundo a natureza do 

trabalho ou grau de conhecimento exigido para o seu desempenho; 

VII – nível é o símbolo indicativo de ascensão do funcionário ou servidor público dentro da mesma 

classe, considerando-se o grau de capacitação; 

VIII – classe é o conjunto de cargos públicos de caráter permanente da mesma natureza e atribuições 

assemelhadas; 

IX – padrão de vencimentos é a letra indicativa de crescimento horizontal que identifica  o vencimento 

recebido pelo servidor dentro da sua faixa; 

X – faixa é o símbolo indicativo de crescimento vertical do vencimento ou salário fixado; 

XI – referência é o número indicativo da posição do cargo na escala de vencimento; 

XII – interstício é o lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o servidor se 

habilite à progressão; 

XIII – plano de carreira é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem oportunidades 

e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores de forma a contribuir com a 

qualificação dos serviços prestados pelos órgãos, constituindo-se em instrumento de gestão da política 

de pessoal; 

XIV – carreira é a trajetória do servidor público, desde seu ingresso no cargo até o seu desligamento, 

regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração e avaliação de 

desempenho. 

 

Art. 42. Os cargos previstos no Anexo I desta Lei constituem o quadro de pessoal permanente da 

Prefeitura Municipal de Altinópolis. 

 

Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo integram os seguintes grupos ocupacionais: 

I – Operacional; 

II – Administrativo; 

III – Apoio da Saúde; 

IV – Apoio da Educação; 

V – Serviços Técnicos; 

VI – Universitário. 

 

Art. 43. Os Cargos de livre nomeação e exoneração do executivo encontram-se fixados no Anexo II e 

descritos no Anexo VII, que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta Lei. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DO CONSELHO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 

DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS 

 

Art. 44. Fica criado, nos termos da legislação em vigor, o Conselho de Política de Administração e 

Remuneração de Pessoal do Município de Altinópolis, integrado por 05 (cinco) servidores públicos do 

quadro permanente, designados pelo Prefeito Municipal. 

 



§ 1º. Caberá ao Conselho opinar sobre a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais 

componentes do sistema complementar de remuneração do servidor público, observados os limites 

legais de despesa com pessoal e as condições financeiras do Município. 

 

§ 2º. O Conselho será composto por um presidente, um relator e três membros, escolhidos dentre os 

servidores públicos municipais para um mandato de 02 (dois) anos. 

 

§ 3º. Será obrigatória uma reunião anual, com antecedência à data prevista, para a revisão anual dos 

vencimentos. 

 

§ 4º. Caberá ao conselho encaminhar ao Prefeito Municipal, previamente à revisão anual dos 

vencimentos ou para efeito da viabilidade do processo de promoção, evolução funcional e acesso, um 

relatório sobre as disponibilidades financeiras, com a finalidade de orientá-lo nas decisões. 

 

Art. 45. As avaliações de desempenho ocorrerão a cada 06 (seis) meses, contados da data de 

nomeação para o cargo. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS EM COMISSÃO 

 

Art. 46. Ficam criadas as funções gratificadas de livre designação e afastamento pelo Prefeito 

Municipal, para o exercício das funções de Diretoria de Divisão, Chefia de Seção, Assessoria de 

Diretoria de Departamentos e Assessoria de Diretoria de Divisão, cujas denominações, números, 

símbolos e graus encontram-se fixados nos Anexos III e VI, que ficam fazendo parte integrante e 

inseparável desta Lei. 

 

§ 1º. Somente serão designados para o desempenho de função gratificada, servidores municipais 

efetivos, dentro das funções compatíveis com o Cargo de Ingresso por Concurso Público. 

 

§ 2º. Ao exercício da Função Gratificada, será atribuído o percentual de: 

I – até 100% sobre o vencimento base, para a função de Diretor de Divisão, Assessor Jurídico de RH 

Pessoal; Assessor Jurídico de Licitações e Contratos, Assessor Jurídico Legislativo e Assessor de 

Supervisão de Ensino; 

II – até 75% sobre o vencimento base, para a função de Chefe de Seção; 

III – até 50% sobre o vencimento base, para a função de Assessoria de Diretoria de Departamento, 

Secretário de Gabinete e Motorista de Gabinete; 

IV – até 25% sobre o vencimento base, para a função de Assessoria de Diretoria de Divisão. 

 

§ 3º. Deverá o servidor exercer 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em regime de dedicação 

plena, enquanto perdurar sua designação para a função gratificada. 

 

§ 4º. A nomeação para a função gratificada é condicionada à apresentação dos seguintes documentos, 

a ser avaliada por uma comissão: 

I – certidão negativa de débitos municipais; 

II – certidão negativa de antecedentes criminais; 

III – declaração de bens e rendimentos do último exercício. 

 

Art. 47. Ficam criados os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, cujas denominações encontram-se fixadas nos Anexos II e VII, que ficam fazendo 

parte integrante e inseparável desta Lei.  

 



§ 1º. Preferencialmente serão designados para o desempenho de cargos em comissão, servidores 

públicos municipais, de conformidade com o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal.  

 

§ 2º. A nomeação para cargo de provimento em comissão é condicionada à apresentação dos seguintes 

documentos: 

I – certidão negativa de débitos municipais; 

II – certidão negativa de antecedentes criminais; 

III – declaração de bens e rendimentos do último exercício. 

 

Art. 48. O pagamento de acréscimo de vencimentos decorrente do exercício de função gratificada, 

quando exercido por servidor público efetivo, será realizado em parcela destacada. 

 

CAPÍTULO X 

 

DA INCORPORAÇÃO 

 

Art. 49. O acréscimo de vencimentos decorrentes de cargos em comissão ou funções gratificadas e/ou 

recebimento de gratificações será incorporado pelo servidor após 10 (dez) anos consecutivos de 

efetivo exercício ou 15 anos intercalados, observando-se: 

 

I – 50 % (cinquenta por cento) pelos primeiros 10 (dez) anos consecutivos ou 15 (quinze) anos 

intercalados, tendo como base de cálculo a última remuneração percebida; 

II – 0,5% (meio por cento) a cada 02 (dois) anos, posteriores ao instituído no inciso I, deste artigo, 

para tanto sendo considerada fração superior a 6 (seis) meses como ano completo. 

 

§ 1º. Aos servidores atuais ficam garantidas as incorporações já concedidas anteriormente por 

legislação específica. 

 

§ 2º. Os servidores atuais, que se encontrem nas condições descritas pelo parágrafo anterior, 

perceberão tais incorporações discriminadas através de parcela destacada, sobre a qual incidirão todos 

os reajustes salariais. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E DA TABELA DE VENCIMENTOS 

 

Art. 50. Ficam instituídas as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e dos cargos em comissão, 

constantes do Anexo VII da presente lei, correspondentes ao cumprimento de carga horária de 40 

(quarenta) horas, a vigorar a partir da publicação desta Lei. 

 

§ 1º. No que se refere à prestação de serviços essenciais, definir-se-á a jornada de trabalho e o sistema 

de turnos através de regulamentação por ato do Prefeito Municipal, desde que ainda não 

regulamentada, com vencimentos constantes da tabela do Anexo IV. 

 

§ 2º. As horas que excederem a carga horária prevista no caput deste artigo ou as que superarem as 

definidas como turno serão pagas como extras, com os devidos acréscimos legais. 

 

§ 3º. Excetuam-se do presente artigo: 

I – os cargos de Telefonista, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta, cuja carga horária é de 30 

(trinta) horas semanais; 

II – os cargos de cirurgião dentista, médico e médico do trabalho, cuja carga horária é de 20 (vinte) 

horas semanais; 



III – os cargos de Assistentes Sociais passam a ter carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a partir 

da publicação desta Lei, permanecendo os cargos já lotados de 40 (quarenta) horas semanais, que 

serão extintos, na vacância. 

 

§ 4º. Fica permitida, mediante necessidade da Administração e anuência do servidor, a passagem da 

jornada de trabalho fixa para a jornada de turnos de 12/36 (doze por trinta e seis) horas ou 24/48 (vinte 

e quatro por quarenta e oito) horas, após a publicação desta Lei. 

 

§ 5º. Os servidores públicos municipais ocupantes de cargo de Agente de Apoio Operacional II 

(Merendeiras e Padeiros), em exercício na Cozinha Piloto, com carga horária correspondente a 40 

horas semanais, laboradas de segunda à sexta-feira, poderão optar por cumprir jornada de 6 horas 

diárias, de segunda a sexta-feira, desde que façam reposição quando convocados para trabalho 

extraordinário aos sábados, domingos, feriados ou após o expediente ordinário, sem a remuneração do 

adicional de horas extras, sendo que as horas devidas poderão ser acumuladas por até 01 (um) ano, 

ressalvando-se que cada hora trabalhada aos sábados, domingos, feriados ou após o expediente 

ordinário equivalerá a 02 (duas) horas normais de trabalho, para efeito de compensação. 

 

§ 6º. Ficam extintos, na vacância, os cargos de Procurador, níveis I, II, III e IV, bem como o de o 

cargo de psicólogo, níveis I, II, III e IV, ambos com carga horária de 30 horas semanais e instituídos 

pela Lei 1.564/2007. 

 

Art. 51. Os servidores públicos municipais que cumprirem carga horária de trabalho diversa da 

estabelecida no artigo anterior perceberão remuneração proporcional às horas trabalhadas. 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 52. São partes integrantes da presente Lei os anexos a seguir descritos: 

Anexo I – Quadro de pessoal; 

Anexo II – Quadro dos cargos em comissão; 

Anexo III – Quadro das funções gratificadas; 

Anexo IV – Tabela salarial; 

Anexo V – Descrições dos cargos permanentes, habilidades e competências por área de atuação; 

Anexo VI – Descrições das competências e habilidades das funções gratificadas; e 

Anexo VII – Descrições das competências, habilidades e das funções dos cargos em comissão.   

 

 

Art. 53. Quando da acumulação das atribuições de mais de um Cargo em Comissão, fica proibida a 

acumulação de vencimentos. 

 

Art. 54. Caso o servidor atualmente perceba remuneração superior à instituída na presente Lei 

Complementar, ser-lhe-á garantido o pagamento da diferença apurada, através de parcela destacada, 

que comporá a sua remuneração para todos os efeitos e sobre a qual incidirão todos os reajustes 

salariais concedidos ao funcionalismo. 

 

§ 1º. Aos atuais ocupantes de cargos da Prefeitura Municipal de Altinópolis que, por força desta lei, 

tiverem seus vencimentos base alterados, será devido o pagamento da diferença como vantagem 

pessoal. 

 



§ 2º. Esta vantagem pessoal sofrerá todos os reajustes salariais e ainda servirá de base para todos e 

quaisquer cálculos referentes ao vencimento base do servidor em questão. 

 

§ 3º. A vantagem pessoal de que trata o § 1º extinguir-se-á automaticamente, sempre que houver a 

equiparação salarial por meio de promoção, evolução funcional ou acesso. 

 

Art. 55. Fica autorizado o Chefe do Executivo, por ato administrativo próprio, firmar convênios para a 

realização de estágios remunerados ou não, com instituições públicas ou privadas, de nível médio, 

técnico ou superior. 

 

Art. 56. Até a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Município de Altinópolis, 

permanecerão vigentes as disposições sobre progressão funcional previstas na Lei Complementar n.º 

23/2011. 

 

Art. 57. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias 

constantes do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, observando-se os dispositivos legais. 

 

Art. 58. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, respeitadas as vantagens e incorporações 

concedidas com base na legislação anterior, observado o disposto no artigo 49 desta Lei. 

 

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Altinópolis, 05 de novembro de 2015. 

 

MARCO ERNANI HYSSA LUIZ 

                                         Prefeito Municipal 
 

 

 

Publicada, registrada e afixada na Secretaria do Gabinete do Prefeito na data supra. 

 

 

Roberta Freiria Romito de Andrade 

Procuradora do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE PESSOAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

 

QUADRO DE PESSOAL 

 

 

Grupo Ocupacional: 

 

I – Operacional: 

 

1) Agente de Apoio Operacional 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Trabalhos braçais Anexo V 200 

I 4 C Lavagem e Lubrificação Anexo V 2 
I 4 C Cozinha Anexo V 35 
I 4 C Padaria Anexo V 4 
I 4 C Jardinagem Anexo V 10 
I 4 C Operação de bomba Anexo V 20 
I 4 C Vigilância Anexo V 30 
I 4 C Motorista I Anexo V 10 
I 4 C Mecânica Leve Anexo V 2 
I 4 C Eletricidade Anexo V 5 
I 4 C Hidráulica Anexo V 5 
I 4 C Carpintaria Anexo V 5 

I 4 C Alvenaria e Construção Anexo V 15 
I 4 C Pintura Residencial Anexo V 5 
I 4 C Operador de Veículos Semi-

pesados 
Anexo V 15 

I 4 C Operação de ETA Anexo V 20 
I 4 C Operação de ETE Anexo V 20 
I 4 C Soldagem Anexo V 5 
I 4 C Telefonia Anexo V 4 
I 4 C Motorista II Anexo V 75 
I 4 C Mecânica Pesada Anexo V 5 
I 4 C Borracharia Anexo V 5 
I 4 C Operador de Veículos pesados Anexo V 20 
I 4 C Zelador de Cemitério Anexo V 5 
I 7 C Mestre de obras Anexo V 5 

 

II – Administrativo: 

 

1) Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Escrituração Básica Anexo V 35 
I 4 C Almoxarifado Anexo V 07 

I 4 C Recepção Anexo V 18 

I 4 C Leiturista/Entregador de 

Avisos 

Anexo V 05 



II 4 C Escrituração Intermediária Anexo V 20 

II 6 C Agente de Arrecadação 

Tributária 
Anexo V 5 

III 6 C Escrituração Avançada Anexo V 5 
III 6 C Obras, posturas, sanitária 

(Fiscalização I) 
Anexo V 10 

III 6 C Análise Plena Anexo V 10 
IV 8 C Análise Sênior Anexo V 10 

 

III – Apoio da Saúde 

 

1) Agente de Combates às Endemias 

I 4 C Visitação Domiciliar Anexo V 15 

 

2) Agente Comunitário de Saúde 

II 4 C Visitação Domiciliar Anexo V 30 

 

 

 

IV – Apoio da Educação 

 

1) Agente Especializado em Educação 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Inspeção I-Monitor de Creche  Anexo V 50 

I 4 C Inspeção II Anexo V 30 
I 4 C Agente Comunitário de 

Educação 
Anexo V 10 

II 8 C Desenvolvimento Pré-escolar Anexo V 50 

I 8 C Monitoração  Anexo V 15 
I 8 C Desenvolvimento Cultural Anexo V 20 
I 8 C Instrução e Técnica Desportiva Anexo V 20 

 

V – Serviços Técnicos 

 

1) Técnico em Enfermagem 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 5 C Técnica em enfermagem Anexo V 30 

 

2) Auxiliar de Consultório Dentário 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em aux. odontológico Anexo V 15 

 

3) Técnico em Higiene Dentária 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em odontologia Anexo V 15 

 

4) Protético 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 8 C Técnica em prótese dentária Anexo V 15 



 

5) Técnico Agrícola 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica agrícola Anexo V 15 

 

6) Técnico em Raio X 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em Raio X Anexo V 15 

 

7) Técnico em Contabilidade 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica contábil Anexo V 15 

 

8) Técnico em Saneamento 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em saneamento Anexo V 15 

 

9) Topógrafo 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em topografia Anexo V 15 

 

10) Técnica em Segurança do Trabalho 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em segurança do 

trabalho 
Anexo V 15 

 

11) Técnico em Nutrição 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em nutrição Anexo V 15 

 

12) Técnico em Informática 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 4 C Técnica em informática Anexo V 15 

 

VI – Universitário 

 

1) Médico 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 24 C Clínica médica/especialidades Anexo V 06 
II 25 C Clínica médica/especialidades Anexo V 20 

III 26 C Clínica médica/especialidades Anexo V 15 
IV 27 C Clínica médica/especialidades Anexo V 10 

 

2) Médico ESF (PSF) 

  

Nível 
Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 

I Especial  Clínica médica/especialidades Anexo V 06 

 

 



3) Médico Pediatra ESF (PSF) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial  Clínica médica/especialidades Anexo V 01 

 

4) Médico ESF ligado ao NASF 

  

Nível 
Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 

I Especial  Clínica médica/especialidades Anexo V 04 

 

 

5) Médico do Trabalho 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 24 C Medicina Ocupacional Anexo V 2 
II 25 C Medicina Ocupacional Anexo V 1 
III 26 C Medicina Ocupacional Anexo V 1 
IV 27 C Medicina Ocupacional Anexo V 1 

 

6) Médico Veterinário 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Clínica Médica/Planejamento        Anexo V 2 

II 18 C Clínica Médica/Planejamento        Anexo V 1 
III 19 C Clínica Médica/Planejamento        Anexo V 1 
IV 20 C Clínica Médica/Planejamento        Anexo V 1 

 

7) Fonoaudiólogo 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral 
Anexo V 10 

II 18 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral 
Anexo V 8 

III 19 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral 
Anexo V 5 

IV 20 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral 
Anexo V 3 

 

8) Fisioterapeuta 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 13 C Clínica Médica/Reabilitação 

Corporal 
Anexo V 10 

II 14 C Clínica Médica/Reabilitação 

Corporal 
Anexo V 8 

III 15 C Clínica Médica/Reabilitação 

Corporal 
Anexo V 5 

IV 16 C Clínica Médica/Reabilitação 

Corporal 
Anexo V 3 

 

9) Biomédico 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Análises Clínicas e Anexo V 10 



Laboratoriais 
II 18 C Análises Clínicas e 

Laboratoriais 
Anexo V 8 

III 19 C Análises Clínicas e 

Laboratoriais 
Anexo V 5 

IV 20 C Análises Clínicas e 

Laboratoriais 
Anexo V 3 

 

10) Terapeuta Ocupacional 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 13 C Clínica Médica Anexo V 8 
II 14 C Clínica Médica Anexo V 6 

III 15 C Clínica Médica Anexo V 5 
IV 16 C Clínica Médica Anexo V 3 

 

11) Nutricionista 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 2 

II 18 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

III 19 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

IV 20 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

 

12) Nutricionista 30 horas – extinto na vacância 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

II 18 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

III 19 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

IV 20 C Planejamento/Alimentação 

Popular 
Anexo V 1 

 

 

13) Cirurgião Dentista 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral        
Anexo V 20 

II 18 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral        
Anexo V 15 

III 19 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral        
Anexo V 10 

IV 20 C Clínica Médica/Reabilitação 

Oral        
Anexo V 5 

 

14) Cirurgião Dentista ESF 



Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial  Clínica Médica/Reabilitação 

Oral        
Anexo V 03 

 

15) Farmacêutico Bioquímico 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Manipulação e Análise Clínica Anexo V 4 
II 18 C Manipulação e Análise Clínica Anexo V 1 
III 19 C Manipulação e Análise Clínica Anexo V 1 
IV 20 C Manipulação e Análise Clínica Anexo V 1 

 

16) Psicólogo 30 horas (extinto na vacância) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Clínica Médica/Reabilitação Anexo V 1 
II 18 C Clínica Médica/Reabilitação Anexo V 1 
III 19 C Clínica Médica/Reabilitação Anexo V 1 
IV 20 C Clínica Médica/Reabilitação Anexo V 1 

 

 

17) Psicólogo 40 horas 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial  Clínica Médica/Reabilitação 

Social        
Anexo V 01 

 

18) Psicólogo ESF (PSF) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial  Clínica Médica/Reabilitação 

Social        
Anexo V   08 

 

19) Enfermeiro 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Enfermagem Padrão Anexo V 30 
II 18 C Enfermagem Padrão Anexo V 25 
III 19 C Enfermagem Padrão Anexo V 15 
IV 20 C Enfermagem Padrão Anexo V 10 

 

 

20) Coordenador da Saúde Mental 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 19 C Planejamento/Assistência 

Social/Saúde 
Anexo V 2 

II 20 C Planejamento/Assistência 

Social/Saúde 
Anexo V 1 

III 21 C Planejamento/Assistência 

Social/Saúde 
Anexo V 1 

IV 22 C Planejamento/Assistência 

Social/Saúde 
Anexo V 1 



 

 

•  

21)Assistente Social 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Reabilitação e Reintegração 

Social 
Anexo V 10 

II 18 C Reabilitação e Reintegração 

Social 
Anexo V 8 

III 19 C Reabilitação e Reintegração 

Social 
Anexo V 5 

IV 20 C Reabilitação e Reintegração 

Social 
Anexo V 3 

 

22) Engenheiro Civil 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 24 C Planejamento/Construção Anexo V 2 
II 25 C Planejamento/Construção Anexo V 1 
III 26 C Planejamento/Construção Anexo V 1 

IV 27 C Planejamento/Construção Anexo V 1 

 

23) Engenheiro Agrônomo 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 24 C Planejamento/Agricultura/Meio 

Ambiente 
Anexo V 2 

II 25 C Planejamento/Agricultura/Meio 

Ambiente 
Anexo V 1 

III 26 C Planejamento/Agricultura/Meio 

Ambiente 
Anexo V 1 

IV 27 C Planejamento/Agricultura/Meio 

Ambiente 
Anexo V 1 

 

 

24) Engenheiro Ambiental 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Planejamento Anexo V 2 

II 18 C Planejamento Anexo V 1 
III 19 C Planejamento Anexo V 1 
IV 20 C Planejamento Anexo V 1 

 

25) Engenheiro Mecânico de Automóveis 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Planejamento Anexo V 5 
II 18 C Planejamento Anexo V 3 
III 19 C Planejamento Anexo V 2 
IV 20 C Planejamento Anexo V 1 

 

26) Arquiteto 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 



I 17 C Planejamento/Construção Anexo V 2 
II 18 C Planejamento/Construção Anexo V 1 
III 19 C Planejamento/Construção Anexo V 1 
IV 20 C Planejamento/Construção Anexo V 1 

 

 

27) Químico 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Planejamento Anexo V 2 
II 18 C Planejamento Anexo V 1 
III 19 C Planejamento Anexo V 1 

IV 20 C Planejamento Anexo V 1 

 

28) Procurador Municipal 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 19 C Todas as áreas do Direito Anexo V 4 
II 20 C Todas as áreas do Direito Anexo V 2 
III 21 C Todas as áreas do Direito Anexo V 2 
IV 22 C Todas as áreas do Direito Anexo V 1 

 

 

29) Procurador Municipal 30 horas (extinto na vacância) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 19 C Todas as áreas do Direito Anexo V 1 
II 20 C Todas as áreas do Direito Anexo V 1 
III 21 C Todas as áreas do Direito Anexo V 1 

IV 22 C Todas as áreas do Direito Anexo V 1 

 

 

30) Sociólogo 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 

I 15 C Levantamentos Históricos               Anexo V 2 
II 16 C Levantamentos Históricos               Anexo V 1 

III 17 C Levantamentos Históricos               Anexo V 1 
IV 18 C Levantamentos Históricos               Anexo V 1 

 

31) Contador  

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Orçamento e Contabilidade Anexo V 2 
II 18 C Orçamento e Contabilidade Anexo V 1 
III 19 C Orçamento e Contabilidade Anexo V 1 

IV 20 C Orçamento e Contabilidade Anexo V 1 

 

32) Auditor Fiscal 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Auditoria financeira externa Anexo V 5 
II 18 C Auditoria financeira externa Anexo V 3 
III 19 C Auditoria financeira externa Anexo V 2 



IV 20 C Auditoria financeira externa Anexo V 1 

 

33) Analista de Sistemas 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I 17 C Sistemas de 

Informação/Tecnologia  
Anexo V 5 

II 18 C Sistemas de 

Informação/Tecnologia  
Anexo V 3 

III 19 C Sistemas de 

Informação/Tecnologia  
Anexo V 2 

IV 20 C Sistemas de 

Informação/Tecnologia  
Anexo V 1 

 

34) Professor de Educação Básica I – PEB I – Ensino Infantil (24 horas semanais) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial Hora/aula PEB I – Ensino Infantil Plano 

Carreira 
25 

 

35) Professor de Educação Básica I – PEB I – Ensino Fundamental(30 horas semanais) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial Hora/aula PEB I – Ensino 

Fundamental 
Plano 

Carreira 
22 

 

36) Professor de Educação Básica II – PEB II – Ensino Fundamental (30 horas 

semanais) 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
I Especial Hora/aula PEB II – Ensino 

Fundamental 
Plano 

Carreira 
38 

 

37) Diretor de Escola 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
 Especial  Educação Lei 

Complementar  

42/2013 

8 

 

38) Vice-diretor de Escola 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
 Especial  Educação Lei 

Complementar 

42/2013 

8 

 

39) Psicopedagogo 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 
II 24 C Educação Anexo V 3 
III 25 C Educação Anexo V 2 
IV 26 C Educação Anexo V 2 

 

 

40) Controlador Interno 

Nível Faixa Padrão Atuação Habilidades Vagas 



I Especial  Controle Interno Anexo V 1 
II Especial  Controle Interno Anexo V 1 
III Especial  Controle Interno Anexo V 1 
IV Especial  Controle Interno Anexo V 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo II 

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 

Cargos Vagas 

Criadas 
Vagas 

Ocupadas 
Vagas 

Remanescentes 
Referências 

Assessor Especial de 

Planejamento e 

Desenvolvimento de Políticas 

Públicas, Estratégias de 

Governança e Gestão 

Participativa 

 

01 
 

00 
 

01 
 

CC 01 

Chefe de Gabinete 01 01 00 CC 03 
Chefe de Procuradoria 01 00 01 CC 03 
Secretário Adjunto 07 06 01 CC 03 
Assessor de Controladoria 01 00 01 CC 02 
Assessor de Acompanhamento 

de Programas 

Sócioeconômicos e Ecológicos 

01 00 01 CC 02 

Diretor Executivo 03 03 00 CC 06 
Diretor Executivo da Educação 01 01 00 CC 04 

Assessor de Planejamento 

Estratégico 
08 04 04 CC 05 

Diretor de Gestão de 

Transportes 

01 00 01 CC 03 

Assessor de Comunicação 

Social 
01 01 00 CC 06 

Assessor de Imprensa e 

Divulgação 
01 01 00 CC 08 

Assessor de Procuradoria e 

Políticas Públicas 
01 01 00 CC 04 

Assessor de Obras e Serviços 01 01 00 CC 07 
Assessor de Especial de 

Programas Sociais 
02 00 02 CC 07 

Diretor de Departamento  

Municipal de Trânsito e 

Segurança Pública 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Recursos Humanos 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Informática, Ouvidoria e 

Serviço de Atendimento e 

Informação ao Cidadão 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Patrimônio e Almoxarifado 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Licitações e Administrações de 

Materiais 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Fiscalização Geral e Tributos 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 01 01 00 CC 08 



Finanças e Contabilidade 
Diretor de Departamento de 

Obras, Infraestrutura e 

Serviços Públicos 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Abastecimento e Saneamento 

Básico 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Educação Básica, Tempo 

Integral e Profissionalizante 

01 01 00  CC 08 

Diretor de Departamento do 

Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico Educacional 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Depto de 

Articulação Social, Parcerias e 

Segurança Alimentar 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Programas Sociais de 

Assistência Integral às 

Famílias e de Desenvolvimento 

Social da Terceira Idade e 

Juventude 

01 00 01 CC 08 

Diretor de Departamento do 

Programa de Cumprimento de 

Medidas Sócio Educativas 

01 00 01 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Articulação Institucional do 

Fundo Social de Solidariedade 

01 00 01 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Atenção Básica à Saúde 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Atenção Especializada à Saúde 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Assistência Farmacêutica 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Auditoria, Avaliação e 

Controle 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Saúde Mental 

01 00 01 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Indústria, Comércio, 

Desenvolvimento 

Agropecuário, Defesa Sanitária 

e Estradas Rurais 

01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Meio Ambiente 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Cultura e Turismo 
01 01 00 CC 08 

Diretor de Departamento de 

Esportes e Lazer 
01 01 00 CC 08 



Assessor Operacional 04 00 04 CC 09 

Total 59 40 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III 

 

QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

FUNÇÕES GRATIFICADAS POR SECRETARIA: 

 

I – GABINETE: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Secretária(o) de 

Gabinete 
- Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; 

- Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal II – 

Escrituração Intermediária; 

- Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; 

- Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal IV – 

Análise Sênior. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Motorista de Gabinete Agente de Apoio Operacional IV – 

Motorista II 
até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

II – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de Ações 

Comunitárias e 

Educação para o 

Trânsito 

Agente de Apoio Operacional I 

(braçal), Agente de Apoio 

Operacional II, Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; II - 

Escrituração Intermediária.  

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Controle e 

Processamento de 

Informações 

Agente de Apoio Operacional I 

(braçal), Agente de Apoio 

Operacional II, Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; II - 

Escrituração Intermediária.  

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Operações  

e Fiscalização de 

Trânsito 

Agente de Apoio Operacional I 

(braçal), Agente de Apoio 

Operacional II, Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; II - 

Escrituração Intermediária.  

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Projetos 

Viários 
Agente de Apoio Operacional I 

(braçal), Agente de Apoio 

até  50% 

sobre 

01 



Operacional II, Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; II - 

Escrituração Intermediária.  

vencimento 

base 

Assessor de 

Implantação de 

Sinalização Viária e 

Semáforos 

Agente de Apoio Operacional I 

(braçal), Agente de Apoio 

Operacional II, Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; II - 

Escrituração Intermediária.  

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor Jurídico de 

RH e Pessoal 
 Procurador Municipal I, II, III ou IV 

 
até  100% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor Jurídico de 

Licitações e Contratos 
Procurador Municipal I, II, III ou IV 

 
até  100% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 
 

Assessor Jurídico 

Legislativo 
Procurador Municipal I, II, III ou IV Até 100% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

III - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE 

TRANSPORTES: 

 

Departamento de Recursos Humanos: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de Gestão e 

Pessoal 
 Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de 

Processamento de 

Folha de Pagamento 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 



Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Sênior. 
 

Departamento de Informática, Ouvidoria e Serviço de Atendimento e Informação ao 

Cidadão: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Atendimento e 

Informação ao Cidadão 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Sênior, Tributário,  

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro 

Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base. 
  

01 

Assessor em 

Programação e 

Manutenção de Redes 

 Técnico em Informática ou servidor 

efetivo que tenha concluído curso 

profissionalizante nesta área. 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de 

Acompanhamento de 

Procedimentos Internos 

e Interlocução Externa 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Agente de 

Apoio Operacional IV (Motorista 

Veicular II), Técnico em 

Contabilidade. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

 

 



Departamento de Licitações e Administração de Materiais: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de Compras  Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Contratos  Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Contador, 

Auditor Fiscal, Procurador. 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Licitações Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Contador, 

Auditor Fiscal, Procurador. 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor em Controle 

de Estoques 
 Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 



Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Técnico 

em Contabilidade. 
Assessor de Controle 

de Patrimônio 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Sênior; Técnico 

em Contabilidade I; Contador 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

Departamento de Fiscalização Geral e Tributos: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Chefe de Seção de 

Tributos e Fiscalização 

Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Auditor 

Fiscal, Técnico em Contabilidade. 

até  75% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Chefe de Seção de 

Dívida Ativa 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Agente de 

Apoio Administrativo, Técnico e 

Fiscal II – Agente de Arrecadação 

Tributária, Auditor Fiscal, Técnico 

em Contabilidade 

até  75% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de 

Acompanhamento e 

Registro de Consumo de 

Agente de Apoio Operacional I 

(braçal) com experiência mínima de 3 

anos, Agente de Apoio Operacional II 

até  50% 

sobre 

vencimento 

02 



água   (Operador de bomba) com 

experiência mínima de 3 anos, 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Auditor 

Fiscal, Técnico em Contabilidade 

base 

 

 

Diretoria de Gestão de Transporte: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor em Gestão do 

Transporte da Saúde 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Agente de 

Apoio Operacional IV (Motorista 

Veicular II), Técnico em 

Contabilidade. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base                                   

01 

Assessor de Controle e 

Fiscalização de Frota 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Agente de 

Apoio Operacional IV (Motorista 

Veicular II), Técnico em 

Contabilidade. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base                                   

01 

Assessor de 

Manutenção de 

Veículos Públicos 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

01 



Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Agente de 

Apoio Operacional IV (Motorista 

Veicular II), Técnico em 

Contabilidade. 

base                                   

Diretor de Divisão de 

Transporte Escolar 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Agente de 

Apoio Operacional IV (Motorista 

Veicular II), Técnico em 

Contabilidade 

Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base. 
  

01 

 

 

Departamento de Finanças e Contabilidade: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de Empenho 

e Liquidação 
 Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Sênior, Técnico 

em Contabilidade; Contador 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Convênios Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 



Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Sênior; Técnico 

em Contabilidade I; Contador 
Assessor de Controle 

de Receitas 
 Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise sênior; Técnico 

em Contabilidade; Contador. 

até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

IV – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS, 

HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

 

Departamento de Obras, Infraestrutura Serviços Públicos: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Infraestrutura 
 Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Serviços Públicos 
Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Obras 
 Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Habitação 
Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

até  100 % 

sobre 

01 



Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

vencimento 

base 

Assessor em atividades 

operacionais do 

Departamento de 

Infraestrutura e 

serviços públicos  

Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras). 

até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor em atividades 

operacionais de Obras e 

Habitação 

Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras). 

até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

Departamento de Abastecimento e Saneamento Básico: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Abastecimento 
 Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Saneamento Básico 
Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor em atividades 

Operacionais do 

Departamento de 

Abastecimento e 

Saneamento Básico 

Agente de Apoio Operacional I 

(Braçal); Agente de Apoio 

Operacional II (Jardinagem); Agente 

de Apoio Operacional III (Mestre de 

Obras); Técnico Agrícola; Engenheiro 

Ambiental; Arquiteto; Engenheiro 

Civil. 

até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

V – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de Supervisão 

de Ensino 
- Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

 - Mínimo 3 (três) anos de experiência 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

01 



no magistério, com formação em 

Pedagogia e especialização em 

Supervisão e Administração Escolar. 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 
Assessor 

Administrativo 

Educacional 

- Agente de Apoio Administrativo ou 

Agente Especializado em Educação.  

 

- Experiência na área educacional. 

Até 50% 

sobre o 

vencimento 

base. 

11 

Professor Coordenador - Professor PEB I ou Professor PEB II 

 

- Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia 

30% sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

30 h/sem. 

15 

 

Departamento de Educação Básica, Tempo Integral e Profissionalizante: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Educação 

Profissionalizante 

 - Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

 - Mínimo 3 (três) anos de experiência 

no magistério, com formação em 

Pedagogia ou nível superior. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Diretor de Divisão de 

Educação de Tempo 

Integral 

- Professor PEB I ou Professor PEB 

II.  

 

-  Mínimo 3 (três) anos de experiência 

no magistério, exigindo-se, para 

qualquer cargo efetivo, experiência na 

área educacional. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Diretor de Divisão de 

Creches 
 - Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

 - Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia e 

especialização em Supervisão e 

Administração Escolar. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Diretor de Divisão de 

Educação Pré-escolar 
- Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

01 



- Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia e 

especialização em Supervisão e 

Administração Escolar. 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 
Diretor de Divisão de 

Educação Fundamental 

I 

- Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

- Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia e 

especialização em Supervisão e 

Administração Escolar. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Diretor de Divisão de 

Educação Fundamental 

II 

- Professor PEB I ou Professor PEB 

II. 

 

- Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia e 

especialização em Supervisão e 

Administração Escolar. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Diretor de Divisão de 

Merenda Escolar 
Agente de Apoio Operacional II 

(Padeiro, Merendeira), Agente de 

Apoio Operacional I – Braçais, 

Nutricionista. 

Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base. 

01 

Assessor de Trabalho 

Pedagógico Infantil 
- Agente de Apoio Administrativo ou 

Agente Especializado em Educação.  

 

- Experiência na área educacional 

 

- Agente de Apoio Operacional 

Feminino, com experiência mínima 

de 3 (três) anos na área. 

Até 50 % 

sobre 

vencimento 

base. 

03 

 

 

 

 

 

 
 

Assessor de Trabalho 

Pedagógico de Ensino 

Fundamental 

- Agente de Apoio Administrativo ou 

Agente Especializado em Educação.  

 

- Experiência na área educacional 

 

- Agente de Apoio Operacional 

Feminino, com experiência mínima 

de 3 (três) anos na área. 

Até 50 % 

sobre 

vencimento 

base. 

02 

 

 

Departamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de - Professor PEB I,  Professor PEB II Até 100 % 01 



Apoio Psicopedagógico 

Educacional Infantil 
ou psicólogo. 

 

 - Mínimo 3 (três) anos de experiência 

no magistério, com formação em 

Pedagogia ou Psicologia ou 

especialização em Psicopedagogia. 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 
Diretor de Divisão de 

Apoio Psicopedagógico 

Educacional 

Fundamental 

- Professor PEB I, Professor PEB II 

ou psicólogo. 

 

 - Mínimo de 3 (três) anos de 

experiência no magistério, com 

formação em Pedagogia ou Psicologia 

ou especialização em Psicopedagogia. 

Até 100 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

Assessor de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado – AEE  

- Professor PEB I ou Professor PEB II  

 

- Especialização em deficiência 

mental, visual ou auditiva. 

Até 50 % 

sobre 

salário base 

do docente 

referente à 

sua carga 

horária de 

até 40 

h/sem. 

01 

 

Departamento de Esportes e Lazer: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor em Lazer, 

Recreação e Práticas 

Comunitárias 

 Professor PEB II, com formação em 

Educação Física ou Agente 

Especializado em Educação IV 

(técnicas desportivas) 

Até 50 % 

sobre 

vencimento 

base e ou 

até 40 

h/sem. 

02 

Assessor em Esportes 

Amadores 
Professor PEB II, com formação em 

Educação Física ou Agente 

Especializado em Educação IV 

(técnicas desportivas) 

Até 50 % 

sobre 

vencimento 

base e ou 

até 40 

h/sem. 

02 

Assessoria em eventos  

Desportivos 
Professor PEB II, com formação em 

Educação Física ou Agente 

Especializado em Educação IV 

(técnicas desportivas) 

Até 50 % 

sobre 

vencimento 

base e ou 

até 40 

h/sem. 

02 

Assessor 

Administrativo 
Agente de Apoio Administrativo ou 

Agente Especializado em Educação. 
Até 50 % 

sobre 

01 



vencimento 

base. 

 

 

VI – SECRETARIA DA SAÚDE 

 

Departamento de Atenção Básica à Saúde: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Saúde da Família 
Enfermeiro I, Enfermeiro II (PSF) e 

Médico PSF 
Até 100  % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Saúde Bucal 
Cirurgião Dentista  I, II, III e IV e 

Cirurgião Dentista PSF 
Até 100  % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Vigilâncias em Saúde 
Enfermeiro I, II, III e IV e Médico I, 

II, III e IV. 
Até 100  % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

Assessor de Combate 

às Endemias 
Agente de Combate às Endemias; 

Agente Comunitário de Saúde; 

Assistente de PSF (ESF) 

Até 50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Chefe de Seção de 

Unidade Básica de 

Saúde 

Médico I, II, III e IV; Médico ESF; 

Médico Pediatra ESF; Fonoaudiólogo 

I, II, III e IV; Fisioterapeuta I, II, III e 

IV; Terapeuta Ocupacional I, II, III e 

IV; Nutricionista I, II, III, IV; 

Cirurgião Dentista I, II, III e IV; 

Cirurgião Dentista ESF, Farmacêutico 

Bioquímico I, II, III e IV; Psicólogo 

40 horas I, Psicólogo ESF; Enfermeiro 

I, II, III, IV; Médico ESF ligado ao 

NASF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Até 50% 

sobre 

vencimento 

base 

06 

 

 

 

Departamento de Atenção Especializada à Saúde: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Hospital/Convênios 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de 

Apoio Administrativo, Financeiro, 

Técnico e Fiscal II – Escrituração 

Intermediária; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico 

e Fiscal III – Escrituração Avançada 

Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 



e/ou Análise Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico 

e Fiscal IV – Análise Sênior, Técnico 

em Contabilidade I, II, III e IV, 

Técnico em Enfermagem I, II, III e 

IV, Enfermeiro I, II, III e IV e 

Médico I, II, III e IV.  

Diretor de Divisão de 

Especialidades Médicas 
Enfermeiro I, II, III e IV e Médico I, 

II, III e IV. 
Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

Departamento de Auditoria, Avaliação e Controle: 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Auditoria 
Enfermeiro I, II, III e IV, Médico do 

Trabalho I, II, III e IV e Médico I, II, 

III e IV. 

Até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Regulação, 

Monitoramento e 

Avaliação 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Técnico 

em Contabilidade, Enfermeiro, 

Assistente Social e Médico I, II, III e 

IV. 
 

Até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor 

Administrativo UAC 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Técnico 

em Enfermagem I, II, III e IV e 

Técnico em Contabilidade I, II, III e 

IV. 

Até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

03 
 

 

 



Departamento de Saúde Mental 

 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Saúde Mental 
Assistente Social I, II, III e IV, 

Psicólogo I, II, III e IV, Enfermeiro I, 

II, III e IV e Médico I, II, III e IV.  

Até 100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de 

Acolhimento Familiar 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de 

Apoio Administrativo, Financeiro, 

Técnico e Fiscal II – Escrituração 

Intermediária; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico 

e Fiscal III – Escrituração Avançada 

e/ou Análise Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico 

e Fiscal IV – Análise Senior; 

Assistente Social I, II, III e IV e 

Psicólogo I, II, III e IV. 

Até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

VII - DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Departamento de Articulação Social, Parcerias e Segurança Alimentar 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Articulação Social e 

Parcerias 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Psicólogo 

e Assistente Social, Agente de Apoio 

Operacional I – Trabalhos Braçais. 

Até 100% 

sobre o 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Segurança Alimentar 
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Até 100% 

sobre o 

vencimento 

base 

01 



Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Assistente 

Social e Nutricionista. 

 

 

Departamento de Programas Sociais de Assistência Integral às Famílias e de 

Desenvolvimento Social da Terceira Idade e Juventude 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Desenvolvimento Social 

da 03ª Idade e 

Juventude 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior. 
 

Até 100% 

sobre o 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão do 

PAIF (CRAS) 
Assistente Social, Nutricionista e 

Psicólogo. 
Até 100% 

sobre o 

vencimento 

base 

01 

Chefe de Seção do 

CRAS 
Assistente Social e Psicólogo Até  75% 

sobre 

vencimento 

base 

03 

Chefe de Seção da Casa 

Abrigo e da Casa da 

Mulher Vitimizada 

Assistente Social e Psicólogo Até  75% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

Departamento do Programa de Cumprimento de Medidas Sócio Educativas 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de 

Cumprimento de 

Medidas Sócio 

Educativas 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior, Psicólogo 

e Assistente Social. 

Até 50% 

sobre o 

vencimento 

base 

02 



 

Departamento de Articulação Institucional do Fundo Social de Solidariedade 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Parceria Institucional 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior. 

 

Até 100% 

sobre o 

vencimento 

base 

01 

Assessor em Programas 

Educacionais Geradores 

de Renda. 

Agente de Apoio Operacional II 

(Merendeira, Padeiro), Assistente 

Social e Nutricionista. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor em Programas 

de Arrecadação de 

Materiais 

Agente de Apoio Operacional I – 

Trabalho Braçal; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Escrituração Básica; Agente 

de Apoio Administrativo, Financeiro, 

Técnico e Fiscal II – Escrituração 

Intermediária; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal III – Escrituração Avançada 

e/ou Análise Plena. 

Até  50% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

VIII - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, 

MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER  

 

Departamento de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Agropecuário, Defesa Sanitária e 

Estradas Rurais 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor do Posto de 

Atendimento 

Empreendedor – 

Sebrae/SP  

 - Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal I – Recepção; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

03 



Fiscal IV – Análise Senior; ou 

Técnico em Contabilidade I; 

Contador. 

- Formação superior completa. 
Assessor do Banco do 

Povo Paulista  
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Técnico 

em Contabilidade I; Contador. 

Até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assessor do PROCON Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior; Técnico 

em Contabilidade I; Contador; 

Procurador I. 

até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assessor de 

Desenvolvimento 

Agropecuário 

Técnico Agrícola; Engenheiro 

Agrônomo; Médico Veterinário 
até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Assessor de Defesa 

Sanitária  
 

Médico Veterinário até  50 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

 

Departamento de Meio Ambiente 

 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Assessor de 

Planejamento e 

Execução de Projetos 

Ambientais 

Engenheiro Ambiental I, II, III, e IV 

Engenheiro Agrônomo I, II, III e IV. 
Até 100% 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

 

Departamento de Cultura e Turismo 



 

Função Gratificada Cargo Efetivo/Requisitos Percentual  Vagas 
Diretor de Divisão de 

Cultura  
 - Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior;  

- Formação superior completa. 

Até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

Diretor de Divisão de 

Turismo  
Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal I – 

Escrituração Básica; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal II – Escrituração Intermediária; 

Agente de Apoio Administrativo, 

Financeiro, Técnico e Fiscal III – 

Escrituração Avançada e/ou Análise 

Plena; Agente de Apoio 

Administrativo, Financeiro, Técnico e 

Fiscal IV – Análise Senior. 

Até  100 % 

sobre 

vencimento 

base 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

TABELA SALARIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

TABELA SALARIAL 

Quadro Permanente 

 

Faixa Padrão Remuneração 
1 C R$ 905,00 
2 C R$ 905,00 
3 C R$ 905,00 
4 C R$ 905,00 
5 C R$ 907,67 
6 C R$ 969,65 
7 C R$ 1.036,43 

8 C R$ 1.108,45 
9 C R$ 1.137,60 
10 C R$ 1.217,22 
11 C R$ 1.302,79 
12 C R$ 1.394,81 

13 C R$ 1.493,68 
14 C R$ 1.600,04 
15 C R$ 1.713,96 

16 C R$ 1.837,22 
17 C R$ 1.969,28 
18 C R$ 2.111,30 

19 C R$ 2.263,46 
20 C R$ 2.428,05 
21 C R$ 2.604,45 
22 C R$ 2.794,09 
23 C R$ 2.997,93 

24 C R$ 3.217,08 
25 C R$ 3.452,67 
26 C R$ 3.705,92 
27 C R$ 3.978,15 
28 C R$ 4.270,80 
29 C R$ 4.585,42 

30 C R$ 4.923,63 
Especiais:   

Diretor Escolar I  R$ 4.094,16 

Vice – Diretor Escolar I  R$ 3.689,77 

Psicólogo PSF  R$ 2.151,54 

Cirurgião Dentista PSF  R$ 2.868,73 

Médico ESF- PSF  R$ 10.039,96 

Médico Pediatra ESF – PSF  R$ 10.039,96 

Médico ESF ligado ao NASF  R$ 10.039,96 

Controlador Interno I  R$ 7.500,00 

Controlador Interno II  R$ 7.874,00 

Controlador Interno III  R$ 8.268,75 

Controlador Interno IV  R$ 8.682,18 

 

 



• Cargos em comissão 

 

Referência Valor 
CC - 01 R$ 7.500,00 

CC - 02 R$ 6.000,00 

CC - 03 R$ 5.346,27 
CC - 04 R$ 4.094,16 

CC - 05 R$ 3.801,06 
CC - 06 R$ 3.598,94 
CC - 07 R$ 2.736,76 
CC - 08 R$ 1.955,24 

CC – 09 R$ 1.508,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

DESCRIÇÕES DOS CARGOS PERMANENTES, 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS POR ÁREA 

DE ATUAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V 

 

DESCRIÇÕES DOS CARGOS PERMANENTES, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS POR 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL 

 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 

 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                       Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos manuais que requerem certo esforço físico, como abrir buracos e fazer recortes em 

alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, faxinar e etc. Executa tarefas de auxílio a profissionais 

especializados, realizando o trabalho de preparação, lavagem, transporte, etc., visando o bom 

andamento dos trabalhos em especial agilidade de sua consecução. 

 

Área de Atuação: Trabalhos Braçais 

 

C.B.O nº - 5142-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar trabalhos de abertura de buracos e recortes em alvenaria para passagem de rede de água e 

esgoto, utilizando picareta, enxada, pá e outros equipamentos manuais, elétricos ou mecânicos 

devidos; 

- executar trabalhos de auxílio em construções de alvenaria e hidráulica; 

- executar trabalhos de carregamento de peso, auxiliando profissionais no transporte, carga e descarga 

dos mesmos; 

- executar trabalhos de roçagem e capina em terrenos baldios, ruas, rodovias e logradouros públicos, 

bem como, o rastelamento da sujeira restante e seu devido acondicionamento para transporte, ou ainda 

usando forca para carregamento de carretas ou caminhões; 

- poder, por força maior, executar trabalhos de faxina e limpeza dos próprios municipais, escolas, 

creches e outros órgãos, utilizando-se de luvas, baldes, material de limpeza, vassouras, rodos e panos 

para retirar poeira de móveis e utensílios e do chão; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  
 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 



 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                       Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos manuais que requerem certo esforço físico, como abrir buracos e fazer recortes em 

alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, faxinar e etc. Executa tarefas de auxílio a profissionais 

especializados, realizando o trabalho de preparação, lavagem, transporte, etc., visando o bom 

andamento dos trabalhos em especial agilidade de sua consecução. 

 

Área de Atuação: Lavagem e Lubrificação 

 

C.B.O nº - 5142-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- compreende as atribuições que se destinam a executar os trabalhos de limpeza interna e externa de 

veículos, bem como proceder à lavagem dos veículos e máquinas municipais;  

- proceder à lubrificação externa de veículos e máquinas;  

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 

 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                     Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos semi qualificados, que requerem certo esforço físico, como o de preparação de 

alimentos para as escolas, creches municipais. Executa trabalhos de panificação preparando a massa 

dos pães e doces, bem como, acompanhamento todo o processo para abastecimento da rede publica. 

Executa trabalhos de plantio e cultivo de mudas ou sementes de flores ou planta, hortaliças ou 

legumes, bem como, atua na conservação dos parques e jardins públicos. Executa trabalhos de 

Operações de Bombas D’ água, observando a vazão necessária ao abastecimento das ETA’s e a 



manutenção preventiva necessária, bem como, promove o pré – tratamento da água. Executa tarefas da 

vigilância dos próprios municipais, efetuando ronda a pé ou em veículos motorizados.  

 

Área de Atuação: Cozinha 

 

C.B.O nº - 8414-028 

 

Descrição Detalhada: 

 

- efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento de alimentação, 

recebendo-os e armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente definidas; 

- selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, de conformidade com o cardápio 

oferecido; 

- preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de 

acordo com orientação recebida; 

- verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições 

adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; 

- servir as refeições preparadas, de conformidade com as normas de procedimento previamente 

definidas; 

- registrar a quantidade das refeições servidas, alimentos recebidos e quantidades utilizadas, em 

impressos previamente fornecidos, para possibilitar efetivo controle e cálculos estatísticos; 

- proceder a limpeza e manter em condições de higiene o local de preparo de refeição, bem como do 

local destinado a seu consumo; 

- acompanhar os alunos auxiliando-os quando necessário e lhe for solicitado; 

- requisitar material e mantimentos, quando necessários; 

- dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar a proliferação de 

insetos; 

- lavar todos os guardanapos, panos de prato e demais utensílios utilizados na cozinha, mantendo-os 

em perfeitas condições de asseio; 

- executar outras atribuições afins. 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Atuação: Padaria 

 

C.B.O nº - 8483-10 

 



Descrição Detalhada: 

 

- separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para 

confeccionar a massa; 

- dar o tratamento necessário à massa, fermentando, misturando e amassando seus ingredientes, seja 

por processo mecânico ou manual; 

- cilindrar, cortar ou enrolar a massa, procedendo de acordo com a técnica requerida, para dar-lhe a 

formação desejada; 

- cozinhar a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura determinada e observar o tempo 

de permanência; 

- comunicar irregularidades encontradas em mercadorias ou equipamentos, indicando as providências 

cabíveis; 

- calcular o rendimento, volume, quantidades organoléticas e a absorção de água pela farinha, 

permitindo controle do consumo de materiais, bem como, a qualidade dos produtos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

 

 

 

Área de Atuação: Jardinagem 

 

C.B.O nº - 6220-10 

 

Descrição Detalhada: 

- fazer o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; 

- proceder o plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; 

- aparar grama, limpar e conservar jardins; 

- efetuar poda das plantas; 

- regar diariamente as plantas; 

- aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e 

moléstias; 

- fazer reformas de canteiros; 

- executar serviços de ornamentação em canteiros; 

- participar de reuniões e grupos de trabalho; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais de jardinagem, 

colocados à sua disposição; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 



T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

 

 

 

Área de Atuação: Operador de Bomba 

 

C.B.O nº - 8621-40 

 

Descrição Detalhada: 

 

- acionar as válvulas e comandos do sistema, manipulando comutadores, alavancas e volantes, para 

colocar as turbobombas e motobombas em funcionamento; 

- controlar o funcionamento da instalação, lendo e interpretando as marcações dos indicadores e 

observando o desempenho de seus componentes, para verificar as condições de pressão, nível e 

volume do material transladado e descobrir eventuais falhas no equipamento; 

- efetuar a manutenção do equipamento, lubrificando os órgãos móveis das máquinas e executando 

regulagens e pequenos reparos, para conservá-los em bom estado; 

- registrar os dados observados, anotando as quantidades bombeadas, a utilização dos equipamentos e 

outras ocorrências, para permitir o controle das operações; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

 

 

 

Área de Atuação: Vigilância 

 

C.B.O. nº - 5173-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar trabalhos de vigilância nos próprios municipais; 

- executar trabalhos de controle de portaria, anotando entradas e saídas, bem como orientando a 

direção a ser seguida; 

- executar rondas diurnas ou noturnas, identificando problemas ou preventivamente evitando que eles 

ocorram; 

- executar outras atribuições afins. 



 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em regime de turnos 12/36 horas.  
 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 

 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                    Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos qualificados, que requerem certo esforço físico, como a condução de veículos 

automotores leves, para transporte de passageiros ou cargas. Executa trabalhos de manutenção 

preventiva e corretiva em veículos leves, dotados de motor a álcool ou gasolina. Executa trabalhos de 

montagem e manutenção de instalações elétricas, bem como, em quadros e aparelhos. Executa 

trabalhos de instalação, reparos e manutenção de redes de água e esgoto, calhas e condutores de águas 

pluviais nos próprios públicos. Executa trabalhos em oficina ou canteiro de obras, construindo, 

cortando, armando, instalando e reparando peças, instalações, móveis e utensílios de madeira. Executa 

trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e 

especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao oficio, muros, paredes e outras 

obras, preparar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento de cadáveres. 

Executar trabalhos de pintura simples, de pintura lisa, a pistola e trincha, com tintas à base de óleo, 

esmalte, verniz, cal, laca e outras. Executa trabalhos de operação de veículos semi-pesados (tratores), 

bem como, seus implementos, manuseando os sistemas hidráulicos necessários. Executa trabalhos de 

operação de Estação de Tratamento de Água acionando os mecanismos e observando a vazão da água 

e valendo-se de produtos químicos para seu tratamento. Executa trabalhos de Operação da Estação de 

Tratamento de Esgoto, operando seus sistemas e observando a vazão do esgoto coletado e o seu 

retorno ao meio ambiente, devidamente tratado. Executa trabalhos de soldagem, utilizando- se de 

máquinas e equipamentos próprios para montagem, corte e outros feitos. Executar trabalhos de 

operações de rádio de comunicação e telefônicas internas e externas, fornecendo informações quanto 

ao expediente, além de realizar controle das ligações realizadas e recebidas. 

 

Área de Atuação:  Motorista I 

 

C.B.O nº - 7823-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- dirigir automóveis para transporte de passageiros cuja lotação não exceda a 08 lugares e caminhões 

de carga cujo peso bruto não exceda a 3.500 kg; 



- vistoriar os veículos diariamente, antes e após a sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível 

de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

condições de tráfego; 

- requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; 

- transportar pessoa, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; 

- observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 

- realizar reparos de emergência; 

- controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na 

mesma; 

- observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 

assegurar a plena condição de utilização do veículo; 

- realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, 

viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas; itinerários percorridos, além de outras 

ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da Administração; 

- recolher o veículo após sua utilização; em local previamente determinado, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado; 

- efetuar o recolhimento de animais nas ruas conforme instruções recebidas; 

- realizar o transporte de pessoas doentes, migrantes e mendigos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Possuir CNH “C” 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Área de Atuação: Mecânica Leve 

 

C.B.O nº - 9144-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar serviços de manutenção mecânica em todos os veículos da administração; 

- corrigir defeitos, consertar ou substituir peças, efetuando as regulagens que se fizerem necessárias; 

- executar reparos no motor, embreagens, freios, rodas, direção, molas alavancas ou diferencial, 

utilizando ferramentas apropriadas; 

- procurar localizar em todos os reparos que efetuar a causa dos defeitos; 

- executar a manutenção preventiva, através de revisões nos veículos, a fim de verificar os desgastes 

de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

- verificar cruzetas de transmissão, escapamentos, molas, alinhamento das rodas, pedais, etc.; 

- efetuar, ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 



Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  
 

 

 

Área de Atuação: Eletricidade 

 

C.B.O. nº - 7321-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; 

- reparar a rede elétrica interna consertando ou substituindo peças ou conjuntos; 

- fazer regulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e 

outros recursos; 

- efetuar ligações provisórias de luz e força em equipamentos portáteis e maquinas diversas; 

- substituir ou reparar refletores e antenas; 

- instalar fios e demais componentes, testando-os para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos 

de natureza eventual ou temporária; 

- executar pequenos trabalhos em rede telefônica; 

- manter as máquinas, ferramentas e local de trabalhos em bom estado de conservação e limpeza; 

- participar de reuniões e grupos de trabalho; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais 

colocados à sua disposição; 

- proceder a instalação e manutenção de semáforos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

 

 

 

Área de Atuação: Hidráulica 

 

C.B.O. nº - 7241-10 

 

Descrição Detalhada: 



 

- instalar e/ou reparar redes de esgoto nos próprios públicos, utilizando tubos galvanizados ou 

plásticos, curvas T´s, luvas, e outras peças utilizadas nas ligações com a rede principal; 

- montar, instalar e/ou reparar peças hidráulicas diversas, tais como: válvulas de bombas d’ água, 

união, registros, caixas d’ água e sanitários, utilizando-se de ferramentas apropriadas. 

- auxiliar na cavação de valetas para a passagem de condutores, utilizando pá, picareta e outras 

ferramentas apropriadas; 

- proceder a execução de redes de água, serrando e atarraxando rosca em tubos galvanizados e 

utilizando uniões, niples, cotovelos, T´s, registros, estopas, etc.; 

- instalar e/ou reparar calhas e condutores de águas pluviais e relacionar materiais necessários aos 

serviços a serem executados; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  
 

 

 

Área de Atuação: Carpintaria 

 

C.B.O. nº - 7155-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- selecionar o material mais adequado para a realização do trabalho; 

- traçar os contornos da peça segundo o modelo desejado, possibilitando o corte da mesma; 

- confeccionar peças serrando, aplainando, alisando, furando e executando outras operações com 

ferramentas, tais como: plaina, serrote, formão, goiva, furadeira, serras, máquinas e outros 

instrumentos de carpintaria; 

- montar peças, encaixando-as e fixando-as com cola, pregos ou parafusos, formando o objeto 

desejado; 

- instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal como janelas, básculas, fechaduras e outros, 

em locais próprios; 

- reparar elementos de madeira, substituindo partes desgastadas ou deterioradas para recompor a forma 

anterior das mesmas; 

- colocar ou substituir ferragens em móveis, como fechadura, maçaneta, ferrolho e outros; 

- montar formas para concretagem, peças em obras de carpintaria, forros, palanques e engradamentos; 

- realizar acabamento em móveis, pintando, encerando, envernizando ou revestindo a fórmica; 

- amolar e afiar as ferramentas de corte e peças de máquinas operatrizes, usando rebolo, lima, pedra de 

afiar, esmeril e outros; 

- operar máquinas de carpintaria, como serra-fita, tupia, desempenadeira, serra circular, torno, 

desengrossadeira, furadeira, aparadeira e outros, regulando e posicionando a madeira, acionando os 

dispositivos e controlando a execução dentro das medidas e formas desejadas; 



- responsabilizar-se pelo controle, utilização e limpeza dos materiais, máquinas, equipamentos e 

instrumentais colocados à sua disposição; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Área de Atuação: Alvenaria e Construção 

 

C.B.O. nº - 7152-05 

 

Descrição Detalhada: 

- executar serviços de demolição, construção de alicerces, assentamentos de tijolos ou blocos, 

colocação de armações de esquadrias, instalação de peças sanitárias, conserto de telhado e acabamento 

em obras; 

- executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas devidas 

proporções, fazendo a armação , dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de ferro; 

- orientar o ajuste a fazer argamassa; 

- construir alicerces para a base das paredes, muros e construções similares; 

- armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos; 

- fazer armações de ferragens; 

- executar serviços de modelagem, utilizando argamassa de cimento, areia ou gesso, nas formas de 

madeira ou ferro previamente, com tempo necessário para sua fixação no solo e laterais, de acordo 

com a planta apresentada; 

- controlar com nível e prumo a obra que está sendo executada para garantir a correção do trabalho; 

- preparar e nivelar pisos e paredes, retirando, com sarrafo, o excesso de massa; 

- perfurar paredes, visando à colocação de canos para água e fios elétricos; 

- fazer rebocos de paredes e outros; 

- assentar pisos, azulejos, pias e outros; 

- fazer serviço de acabamento em geral; 

- fazer colocação de telhas; 

- impermeabilizar caixas d´água, paredes, tetos e outros; 

- ler e interpretar plantas de construção civil observando medidas e especificações; 

- participar de reuniões e grupos de trabalhos; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua 

disposição; 

- efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas; 

- cavar sepulturas e covas rasas, usando ferramentas como pá, enxada e outros; 

- ajudar na execução de sepultamentos, carregando e colocando o caixão na sepultura; 

- fechar as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhes uma laje, para assegurar a inviolabilidade 

do túmulo; 

- zelar pela conservação de limpeza das sepulturas e plantas existentes; 

- executar exumações, reunindo em recipientes especiais os restos mortais, após as mesmas; 



- limpar e carregar os lixos existentes no cemitério; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização do material e ferramentas colocadas à sua disposição; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Área de Atuação: Pintura Residencial 

 

C.B.O. nº - 7166-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar tarefas de pintura de letras ou motivos decorativos, baseando nas especificações do trabalho 

e nos desenhos para confeccionar cartazes, letreiros e outros dísticos; 

- proceder a confecção e reparos de sinais de trânsito e faixas de pedestre; 

- proteger partes a não serem pintadas, bem como, observar o todo ao seu redor para não causar danos 

a terceiros; 

- executar serviços de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja, a vaporizar, com tintas à 

base de óleo, esmalte, verniz, cal, laca e outros; 

- executar tratamento anticorrosivo de estruturas metálicas; 

- restaurar pinturas; 

- trabalhar em pinturas de prédios, interiores, aparelhos, móveis, peças metálicas e de madeira e 

pontes; 

- operar com equipamentos de pintura para a realização de trabalhos que não apresentem grande 

dificuldade; 

- organizar especificações para o preparo de tintas, vernizes e outros materiais; 

- executar trabalhos que requeiram habilidades e técnicas especiais; 

- executar, orientando por instruções, desenho ou croquis; 

- executar pintura de vitrais, decorativa e mostradores, e outras peças de instrumentos diversos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 



 

 

Área de Atuação: Operação de Veículos Semipesados 

 

C.B.O. nº - 6410-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- operar tratores para execução de serviço de carregamento e descarregamento de material, roçada de 

terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; 

- conduzir e manobrar a máquina, acionado o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, 

para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 

- operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquinas, acionando pedais e 

alavancas de comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares; 

- operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 

alavancas de comando para arar a terra; 

- operar enxada rotativa e sulcador; 

- realizar transporte de adubo e esterco; 

- realizar o bombeamento de herbicidas e outros produtos químicos; 

- zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes 

necessários, a fim de garantir sua correta execução; 

- por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 

máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; 

- limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 

fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário; 

- efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; 

- acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos, e, 

após executados, efetuar os testes necessários; 

- anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo 

de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle de chefia; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização CNH “C” 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

 

 

Área de Atuação: Operação de ETA 

 

C.B.O. nº - 8623-05 

 

Descrição Detalhada: 

 



- dirigir a entrada da água, abrindo válvulas e regulando motores elétricos e bombas, para abastecer 

reservatórios; 

- efetuar o tratamento da água, adicionando-lhe quantidade determinada de cloro, flúor, amoníaco, cal 

ou outros produtos químicos ou manipulando dispositivos automáticos de admissão desses produtos, 

para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la; 

- acionar os agitadores, manipulando os mecanismos de comando, para misturar os ingredientes; 

- separar as impurezas, deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água circular 

pelas instalações de filtragem, para assegurar a completa depuração da água; 

- bombear a água depurada, acionando os registros e válvulas, para introduzi-la nas tubulações 

principais e permitir sua distribuição; 

- controlar o funcionamento da instalação, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro 

de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; 

- efetuar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os 

elementos móveis das máquinas e executando pequenos reparos e regulagens, para conservá-los em 

perfeito estado de funcionamento; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Área de Atuação: Operação de ETE 

 

C.B.O nº - 8623-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- monitorar o recebimento de resíduos industriais e urbanos; 

- operar fornos de incineração e controlar o processo de tratamento de água e efluentes; 

- realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos 

eletromecânicos; 

- documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados na estação 

de tratamento de água, efluentes e resíduos industriais; 

- trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, 

higiene, saúde e preservação ambiental; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 



Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Área de Atuação: Soldagem 

 

C.B.O. nº - 7243-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- examinar o tipo de material e o tipo de instrumento a ser usado consultando o desenho, 

especificações e outras instruções para garantir a segurança da soldagem; 

 - cortar, chanfrar barras, perfis, tubulações e chapas, utilizando máquinas de solda elétrica ou a 

oxiacetileno, adaptando no maçarico bicos de corte e regulando-os de acordo com a espessura do 

material a ser cortado; 

- limpar as partes a serem unidas, utilizando escovas de aço ou solução química apropriada, 

posicionando-as corretamente para obter uma soldagem perfeita; 

- operar equipamentos de solda elétrica, oxiacetileno e maçarico de corte, nos serviços de reparo e 

recuperação de grades, portas, calhas, telas, vitrôs, ponteando, soldando, desbastando e dando o 

acabamento necessário; 

- soldar as partes utilizando solda fraca, solda forte, MIG, solda oxigás ou elétrica e comandando as 

válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica, através de vareta ou eletrodo de 

soldagem, conforme o instrumento escolhido, para montar, reforçar ou reparar equipamentos e outros 

materiais utilizados; 

- construir estruturas, peças de metal e ferramentas, medindo, cortando e soldando as respectivas 

partes, de acordo com os desenhos indicativos; 

- efetuar tratamento térmico em peças de aço e ligas, regulando a máquina de solda elétrica e 

enrolando resistências nas peças para avaliar as tensões internas; 

- limpar e alisar as extremidades soldadas, utilizando lima, esmeril ou outro meio; 

- fazer o acabamento dos equipamentos, limpando-os e pintando-os para serem entregues à utilização; 

- testar os radiadores soldados ou reformados, enchendo-os com água para verificar a existência de 

possíveis vazamentos; 

- proceder à troca dos cilindros de oxigênio, utilizando chave inglesa para ajustar as mangueiras e os 

manômetros aos cilindros; 

- responsabilizar-se pelos equipamentos e materiais colocados à disposição; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Curso específico 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 



Área de atuação: Telefonia 

 

C.B.O. nº - 4222-05 

 

Descrição detalhada: 

 

- receber e realizar chamadas telefônicas, prestando informações necessárias quando solicitadas; 

- realizar o controle das chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento 

previamente detalhadas; 

- operar o aparelho de rádio, que mantém contato com outros veículos; 

- zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando 

qualquer falha detectada no sistema; 

- realizar o atendimento PABX com ramais e troncos; 

- distribuir as viaturas segundo sua localização e prioridade da chamada; 

- autorizar remoções de pacientes conforme disponibilidade das viaturas frente o número de chamadas; 

- registrar em impresso próprio (mapa do tráfego de ambulância) quando as unidades determinam 

encaminhamento de paciente a outras instituições, bem como quando a viatura for abastecer; 

- pedir auxílio do bombeiro e/ou polícia militar quando a enfermagem solicitar; 

- distribuir recados para as equipes de atendimento; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminina 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Nenhum Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 

 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                    Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem certo esforço físico e mental, como direção de veículos automotores 

cujo peso bruto não exceda a 3.500Kg, cuja lotação não exceda a 08 lugares ou ainda para direção de 

veículos combinados entre unidade tratora e unidade acoplada. Executa trabalhos de mecânica 

corretiva e preventiva em veículos pesados, dotados de combustão a diesel. Executa trabalhos de 

montagem e desmontagem de rodas e pneus, consertos e remendos a frio ou a quente em câmaras de 

ar. Executa trabalhos de operação de retro – escavadeira, motoniveladora, pá carregadeira, trator de 

esteira, e outros veículos pesados. 

 



Área de Atuação:  Motorista II 

 

C.B.O nº - 7825-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- dirigir caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas cujo peso bruto exceda a 

3.500 kg ou a lotação seja superior a 08 passageiros; 

- vistoriar os veículos diariamente, antes e após a utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 

combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

adequadas condições de tráfego; 

- requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; 

- transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos 

mesmos; 

- observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 

- realizar reparos de emergência; 

- controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na 

mesma; 

- observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 

assegurar a plena condição de utilização do veículo; 

- realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, 

viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, bem como, itinerários percorridos, além de outras 

ocorrências, a fim de manter a boa organização; 

- recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado; 

- realizar o transporte de pessoas doentes, migrantes, mendigos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização CNH “D” ou “E” 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Forma de Ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Área de Atuação: Mecânica Pesada 

 

C.B.O nº - 9131-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- efetuar a manutenção preventiva de motores a diesel empregados em instalações diversas, 

caminhões, máquinas e construção e terraplanagem como pás mecânicas, escavadeiras, 

motoniveladoras; 

- corrigir defeitos, consertar ou substituir peças, efetuando as regulagens que se fizerem necessárias; 

- executar reparos no motor, embreagens, freios, rodas, direção, molas, alavancas ou diferencial, 

utilizando ferramentas apropriadas; 



- procurar localizar, em todos os reparos que efetua a causa dos defeitos; 

- executar manutenção preventiva, através de revisões, a fim de verificar os desgastes de peças, ou 

proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

- verificar cruzetas da transmissão, escapamento, molas, alinhamento das rodas, pedais, tander, 

sistemas hidráulicos e etc.; 

- efetuar, ocasionalmente, trabalhos de solda das diversas partes dos veículos pesados e equipamentos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização CNH “C” e curso 

específico 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Forma de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

 

Área de Atuação: Borracharia 

 

C.B.O nº - 9921-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- desmontar rodas de veículos e de máquinas pesadas, separando os pneus avariados e retirando a 

câmara de ar do seu interior, utilizando macaco, marreta de borracha, chave de roda, espátula e 

máquina de descartar pneus, para substituição, conserto ou restauração; 

- separar câmaras, enchendo-as de ar, utilizando compressor, mergulhando-as em água, servindo-se de 

recipiente próprio, para localização do vazamento, limpando-as e vulcanizando borracha laminada no 

local do furo; 

- vedar furos encontrados na câmara de ar, utilizando materiais adesivos; 

- inflar pneumáticos, injetando ar comprimido na câmara e cobrindo-os conforme tabela de 

especificações; 

- substituir válvulas de pressão defeituosas, inflando a câmara de ar comprimido e testando seu 

funcionamento; 

- executar trocas de pneus e afins dentro e fora da oficina mecânica; 

- examinar as partes mais desgastadas para fazer serviços de recauchutagem, visando nivelar sua 

superfície externa; 

- executar serviços de recauchutagem, colocando nova camada de borracha; 

- executar pequenos serviços na roda do veículo, objetivando prolongar o uso da mesma; 

- verificar diariamente o nível de óleo do compressor automático de ar, completando, se necessário 

for; 

- zelar pela limpeza do local de trabalho; 

- responsabilizar-se pelas máquinas, equipamentos e ferramentas existentes nas oficinas, 

providenciando a sua manutenção preventiva ou corretiva; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 



T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Moderado 

 

Forma de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Área de Atuação: Operação de Veículos Pesados 

 

C.B.O nº - 7151-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retro-escavadeira, motoniveladora, pá 

carregadeira, trator de esteira e outros veículos pesados; 

- operar retro-escavadeira, motoniveladora, pá carregadeira, trator de esteira, manejando alavancas e 

acionando pedais a fim de efetuar escavação e remoção da terra; 

- auxiliar na construção ou reparo de adutoras, colocando e retirando tubos e valetas; 

- movimentar a terra para construção de estradas, ruas ou simplesmente limpeza de áreas; 

- formar aterros e compacta-los; 

- efetuar remoção de terra ou outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem transportados, 

observando a distância de segurança, evitando danos e acidentes; 

- executar outras atribuições afins; 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização CNH “C” “D” ou “E” 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Forma de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Área de Atuação: Zelador de Cemitério 

 

C.B.O nº - 9-91.30 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública; 

- proceder a inumação de cadáveres; 

- providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em atendimento a mandado judicial ou 

ação policial em articulação com a polícia técnica; 

- executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios; 

- atender as normas de higiene e segurança do trabalho; 

- executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção, colaborando para a 

manutenção da ordem e limpeza do cemitério; 

- executar outras atribuições afins. 

 



Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado  

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Operacional 

 

Grupo Ocupacional: Operacional 

 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Operacional                                      Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem demasiado esforço físico e mental, para compreensão de desenhos e 

esquemas, comando de pessoal e trato com Engenheiros e outros superiores hierárquicos. 

 

Área de Atuação: Mestre de Obras 

 

C.B.O nº - 7102-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- exercer o controle funcional da instalação de equipamentos; 

- orientar e coordenar as atividades dos trabalhadores sob sua responsabilidade na reabilitação de obras 

de construção, manutenção e reparação de circuitos elétricos, fabricação e produção ou distribuição de 

energia, serviços de arborização e jardinagem em vias e logradouros públicos e em parques, jardins e 

próprios municipais; 

- fazer observar as rotinas de prazos estabelecidos e propor as alterações convenientes ou a aplicação 

de novos processos de trabalho para solução de problemas de aperfeiçoamento ou de produtividade; 

- orientar os servidores de categoria inferior, assistindo-os nas suas dificuldades funcionais; 

- aplicar medidas recomendadas ou necessárias nos trabalhos a seu cargo, sob requisição, recebimento, 

verificação, distribuição e emprego de materiais; 

- exercer fiscalização constante sobre a higiene, limpeza e ordem nos locais de trabalho, bem como 

sobre a conservação do material e das máquinas e observâncias de medidas de segurança contra 

acidentes; 

- elaborar e rever os orçamentos, fazer estimativas de custos; 

- organizar especificações complementares para execução de obras ou serviços de arborização e 

jardinagem, e realizar informe sobre as ocorrências e problemas ligados ao setor de trabalho; 

- propor programas de treinamento de pessoal, quando aconselhável; 

- encaminhar soluções para os problemas de conduta no trabalho; 

- exercer fiscalização sobre a disciplina e frequência do pessoal; 

- informar processos e dar pareceres sobre assuntos de sua especialidade; 

- executar outras atribuições afins; 

 



Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental 

Incompleto 
Especialização Desenhos, Fórmulas, 

Construção 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Forma de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, TÉCNICO E FISCAL 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Administrativo 

 

Cargo/Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal        Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem pequeno esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

administrativo e financeiro que não envolvam grau de complexidade, mas sim aquelas destinadas à 

prestação de informações e coleta de dados. Executa trabalhos e controle de estoque do almoxarifado 

geral, mantendo planilhas e sistemas atualizados e solicitando compras quando necessário. Executa 

trabalhos de recepção e atendimento ao público, orientando e encaminhando, seja através do telefone 

ou na visita in loco. 

 

Área de atuação: Escrituração Básica 

 

C.B.O. nº - 4221-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 

correspondências e efetuando encaminhamentos; 

- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 

- digitar e/ou datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a 

datilografia; 

- arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 

- receber, conferir e registrar tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes 

ao protocolo; 

- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 

unidades ou aos superiores competentes; 

- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de 

acordo com normas pré estabelecidas; 

- receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos da 

entrega; 



- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações ou os documentos originais; 

- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os levantamentos necessários; 

- fazer cálculos simples; 

- operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob 

sua responsabilidade; 

- receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada 

pelo fornecedor, na ocasião do julgamento da concorrência; 

- elaborar linhas de distribuição de materiais às unidades; 

- proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material; 

- preencher guias de remessa; 

- controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 

- manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 

- colaborar no encerramento do balanço e relatório anual; 

- realizar, sob orientação específica, coleta de preços e licitações para aquisição de material; 

- observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para o controle de validade dos 

mesmos; 

- fazer proceder a distribuição material obedecendo as linhas de entrega; 

- orientar quanto ao preenchimento de guias de remessas; 

- distribuir a entrega de materiais entre veículos disponíveis; 

- responsabilizar-se pela higienização e ordem no almoxarifado ou depósito; 

- fazer inventário de estoque mensalmente; 

- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 

posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela 

chefia, adotar providências de interesse das Prefeituras; 

- operar micros e terminais de computadores; 

- realizar o controle de “kardex”; 

- digitar dados relativos à folha de pagamento dos servidores; 

- efetuar a preparação de documentos a serem submetidos à microfilmagem; 

- controlar a situação funcional; 

- efetuar atividades de lançamento, cobrança e controle da arrecadação dos tributos de competência do 

município; 

- expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do ISS; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público.  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Área de Atuação: Almoxarifado 

 

C.B.O. nº - 4141-05 

 

Descrição detalhada: 



 

- recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e 

depósitos; 

- fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; 

- distribuir produtos e materiais a serem expedidos; 

- organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; 

- executar o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Área de Atuação: Recepção 

 

C.B.O. nº - 4221-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 

correspondências e efetuando encaminhamentos; 

- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 

- digitar e/ou datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem conferir a datilografia; 

- arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 

- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas 

referentes a protocolo;  

- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 

unidades ou aos superiores competentes; 

- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de 

acordo com normas preestabelecidas; 

- receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos de 

entrega; 

- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 

- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os levantamentos necessários; 

- fazer cálculos simples; 

- operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob 

sua responsabilidade; 

- receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada 

pelo fornecedor, na ocasião do julgamento da concorrência; 

- elaborar linhas de distribuição de materiais às unidades; 

- proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material;  

- preencher guias de remessa; 



- controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 

- manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 

- colaborar no encerramento do balanço e relatório anual; 

- fazer proceder a distribuição de material obedecendo as linhas de entrega; 

- orientar quanto ao preenchimento de guias de remessa; 

- fazer inventário de estoque mensalmente; 

- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 

posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela 

chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura; 

- operar micros e terminais de computadores; 

- efetuar a preparação de documentos para serem submetidos a microfilmagem; 

- expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do ISS; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Fundamental Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum  Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 
 

Grupo Ocupacional: Administrativo 
 

Cargo / Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal Nível I 
 

Descrição Resumida: 
 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

administrativo e financeiro que não envolvam grau de complexibilidade, mas sim aquelas destinadas à 

prestação de informações e coleta de dados. Executa trabalhos e controle de estoque do almoxarifado 

geral, mantendo planilhas e sistemas atualizados e solicitando compras quando necessário. Executa 

trabalhos de recepção e atendimento ao público, orientando e encaminhando, seja através do telefone 

ou na vista in loco. 

 

Área de atuação: Leiturista/Entregador de Avisos 
 

C.B.O. n.º 5199-40 
 

Descrição Detalhada: 
 

- Desempenhar atividades administrativas, prestando atendimento aos clientes da Prefeitura, em 

domicílio ou no âmbito comercial, relacionadas à medição de consumo; 

- Organizar o trajeto a ser percorrido, para facilitar a leitura dos hidrômetros e entrega da conta e 

correspondência aos usuários; 



- Verificar, registrar e anotar a leitura do medidor (hidrômetro), emitindo e entregando a conta no 

local, com utilização de aparelho digital ou mecânico; 

- Relatar quaisquer irregularidades ou alterações constatadas, tais como: hidrômetros parados ou 

danificados, vazamentos nas redes, ligações clandestinas, etc.; devendo encaminhar tais fatos aos 

órgãos competentes; 

- Auxiliar na emissão de avisos e controle de débitos anteriores, entregando os comunicados aos 

usuários; 

- Orientar os usuários nas questões relacionadas ao consumo, eventuais vazamentos e data do 

vencimento da conta; 

- Entregar contas e demais folhetos explicativos de interesse do usuário ou de campanha de utilidade 

pública, baseados em procedimentos internos da administração pública municipal; 

- Auxiliar no corte do fornecimento de água ou na sua religação; 

- Fazer uso de materiais, operar equipamentos e demais recursos disponíveis para a consecução dessas 

atividades atribuídas ao cargo, podendo, ainda, responsabilizar-se por coordenação de equipes; 

- Efetuar todas as demais funções administrativas correlatas e de mesmo ou inferior nível de 

complexibilidade e responsabilidade do cargo; 

- Conduzir veículos do Departamento de Fiscalização Geral e Tributos, quando habilitado e aprovado 

pelo Departamento de Transportes, atendendo solicitação a critério da chefia, visando se locomover 

até os locais de trabalho; 

- Possuir conhecimentos básicos de informática; 

- Executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 
 

Formação Ensino Médio Completo Especialização CNH “A” ou “B” 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 

Idade Superior a 18 e inferior a 65 anos Liderança Nenhuma 

Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 
 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Administrativo 

 

Cargo/Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal      Nível II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem pequeno esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

administrativo, financeiro e processamento de dados, que envolvem certo grau de complexidade. 

Executar trabalhos de operações de rádio de comunicação e telefônicas internas e externas, fornecendo 

informações quanto ao expediente, além de realizar controles das ligações realizadas e recebidas.  

 



Área de atuação: Escrituração Intermediária 

 

C.B.O. nº - 4110-05 

 

Descrição Detalhada: 

- atender ao público interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 

correspondências e efetuando encaminhamentos; 

- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 

- digitar e/ou datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a 

datilografia; 

- arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 

- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas 

referentes a protocolo;  

- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 

unidades ou aos superiores competentes; 

- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de 

acordo com normas preestabelecidas; 

- receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos de 

entrega; 

- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 

- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os levantamentos necessários; 

- fazer cálculos simples e compostos; 

- operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob 

sua responsabilidade; 

- receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada 

pelo fornecedor, na ocasião do julgamento da concorrência; 

- elaborar linhas de distribuição de materiais às unidades; 

- proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material;  

- preencher guias de remessa; 

- controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 

- manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 

- colaborar no encerramento do balanço e relatório anual; 

- organizar e coordenar os programas de divulgação do Município no que tange aos seus aspectos 

turísticos, preparando material publicitário e selecionando veículos de comunicação a fim de despertar 

o interesse público; 

- redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos legais e outros 

significativos para o órgão; 

- digitar e/ou datilografar ou determinar a datilografia de documentos redigidos e aprovados; 

- estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa e 

propor soluções; 

- interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de 

aplicação, orientação e assessoramento; 

- elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em 

geral; 

- elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou 

normas da unidade administrativa; 

- realizar, sob orientação específica, coleta de preços e licitações para aquisição de material; 

- colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da Prefeitura; 

- orientar aos servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe; 

- observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para o controle de validade dos 

mesmos; 

- fazer proceder a distribuição de material obedecendo as linhas de entrega; 



- orientar quanto ao preenchimento de guias de remessa; 

- distribuir a entrega de materiais entre veículos disponíveis; 

- responsabilizar-se pela higienização e ordem no depósito; 

- fazer inventário de estoque mensalmente; 

- elaborar programas, dar pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos 

setores da administração; 

- participar ou desenvolver estudos, levantamentos, planejamentos e implantação de serviços e rotinas 

de trabalho; 

- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 

posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela 

chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura; 

- auxiliar o profissional na realização de estudos para a simplificação de tarefas administrativas, 

executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais; 

- redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios, pareceres que exijam 

pesquisas específicas e correspondências que tratem de assuntos de maior complexidade; 

- orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do 

desempenho da unidade ou da administração; 

- colaborar com o técnico da área na elaboração de manuais de serviço e outros projetos afins, 

coordenando as tarefas de apoio administrativo; 

- preparar publicações e documentos para arquivo, selecionando os papéis administrativos que 

periodicamente se destinem à incineração, de acordo com normas que regem a matéria; 

- executar toda a rotina pertinente às secretarias de escolas como a organização e manutenção de 

prontuários e documentos de alunos, expedição de diplomas, controle de freqüência de servidores da 

escola, entre outras; 

- operar micros e terminais de computadores; 

- realizar o controle de “Kardex”; 

- confeccionar a folha de pagamento dos servidores; 

- efetuar a preparação de documentos para serem submetidos a microfilmagem; 

- desempenhar atividades com vistas à realização de levantamento aerofotogamétrico; 

- controlar a situação funcional dos servidores; 

- efetuar atividades de lançamento, cobrança e controle da arrecadação dos tributos de competência do 

município; 

- promover a classificação de todas as receitas relativas aos tributos diversos; 

- cuidar para que as atividades se desenvolvam dentro dos prazos fixados pelo calendário fiscal; 

- proceder à inscrição da dívida ativa; 

- elaborar os cálculos de área, valores vencidos e outros elementos relativos aos imóveis a serem 

tributados; 

- expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do ISS; 

- realizar intimações, efetuando diligências de acordo com o estabelecido nos despachos ou mandados, 

para dar às partes interessadas ciência legal dos atos e termos do processo judicial; 

- efetuar notificações, penhoras, arrestos e sequestros, sempre obedecendo aos despachos judiciais; 

- atestar e certificar em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela Municipalidade; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado  Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público  



 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Administrativo 

 

Cargo/Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal Nível II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

administrativo, financeiro e processamento de dados, que envolvem certo grau de complexidade. 

Executar trabalhos de operações de rádio de comunicação e telefônicas internas e externas, fornecendo 

informações quanto ao expediente, além de realizar controles das ligações realizadas e recebidas.  

 

Área de atuação: Agente de Arrecadação Tributária 

 

C.B.O. nº - 4110-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- efetuar lançamentos em sistemas próprios de IPTU, ISS e Taxas, ITBI, Água e Esgoto, Dívida Ativa, 

etc. 

- atender clientes internos e externos, focalizando a informação e a resolução dos problemas 

apresentados; 

- realizar estudos internos e externos, visando a manutenção e o aumento da arrecadação tributária; 

- elaborar gráficos estatísticos referentes às arrecadações; 

- efetuar lançamentos em sistemas próprios de arrecadação de parcelamentos concedidos; 

- proceder análises e auditorias dos parcelamentos concedidos visando manter a arrecadação em dia; 

- proceder a correção das contas quando assim se fizer necessário; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal 



 

Cargo/Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal  Nível III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

administrativo e financeiro de alto grau de complexidade. Executar tarefas que se destinam a orientar o 

cumprimento de leis, regulamentos e normas que regem as posturas municipais. Executa tarefas 

referentes à fiscalização e orientação quanto ao cumprimento da legislação sanitária. Executa tarefas 

que se destinam a fiscalizar e orientar quanto aos regulamentos e normas que regem as edificações de 

obras públicas e particulares. Executa trabalhos que requerem constantes esforços mental e visual, 

como supervisão, análise de dados, lançamentos, conferências e fechamentos em sistemas próprios ou 

criados. 

 

Área de atuação: Escrituração Avançada 

 

C.B.O. nº - 4110-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- atender ao público interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 

correspondências e efetuando encaminhamentos; 

- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 

- digitar e/ou datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a 

datilografia ou digitação; 

- arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 

- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas 

referentes a protocolo;  

- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 

unidades ou aos superiores competentes; 

- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de 

acordo com normas preestabelecidas; 

- receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos de 

entrega; 

- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 

- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os levantamentos necessários; 

- operar e zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; 

- receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada 

pelo fornecedor, na ocasião do julgamento da concorrência; 

- elaborar linhas de distribuição de materiais às unidades; 

- proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material;  

- preencher guias de remessa; 

- controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 

- manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 

- colaborar no encerramento do balanço e relatório anual; 

- organizar e coordenar os programas de divulgação do Município no que tange aos seus aspectos 

turísticos, preparando material publicitário e selecionando veículos de comunicação a fim de despertar 

o interesse público; 

- redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos legais e outros 

significativos para o órgão; 

- estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa e 

propor soluções; 



- interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de 

aplicação, orientação e assessoramento; 

- elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em 

geral; 

- elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou 

normas da unidade administrativa; 

- realizar, sob orientação específica, coleta de preços e licitações para aquisição de material; 

- colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da Prefeitura; 

- orientar aos servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe; 

- observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para o controle de validade dos 

mesmos; 

- fazer proceder a distribuição de material obedecendo as linhas de entrega; 

- orientar quanto ao preenchimento de guias de remessa; 

- distribuir a entrega de materiais entre veículos disponíveis; 

- responsabilizar-se pela higienização e ordem no depósito; 

- fazer inventário de estoque mensalmente; 

- elaborar programas, dar pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos 

setores da administração; 

- participar ou desenvolver estudos, levantamentos, planejamentos e implantação de serviços e rotinas 

de trabalho; 

- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 

posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela 

chefia, adotar providências de interesse comum; 

- auxiliar o profissional na realização de estudos para a simplificação de tarefas administrativas, 

executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais; 

- redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios, pareceres que exijam 

pesquisas específicas e correspondências que tratem de assuntos de maior complexidade; 

- orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do 

desempenho da unidade ou da administração; 

- colaborar com o técnico da área na elaboração de manuais de serviço e outros projetos afins, 

coordenando as tarefas de apoio administrativo; 

- preparar publicações e documentos para arquivo, selecionando os papéis administrativos que 

periodicamente se destinem à incineração, de acordo com normas que regem a matéria; 

- executar toda a rotina pertinente às secretarias de escolas como a organização e manutenção de 

prontuários e documentos de alunos, expedição de diplomas, controle de freqüência de servidores da 

escola, entre outras; 

- operar micros e terminais de computadores; 

- realizar o controle de “Kardex”; 

- confeccionar a folha de pagamento dos servidores; 

- efetuar a preparação de documentos para serem submetidos a microfilmagem; 

- desempenhar atividades com vistas a realização de levantamento aerofotogamétrico; 

- controlar a situação funcional dos servidores; 

- efetuar atividades de lançamento, cobrança e controle da arrecadação dos tributos de competência do 

município; 

- promover a classificação de todas as receitas relativas aos tributos diversos; 

- cuidar para que as atividades se desenvolvam dentro dos prazos fixados pelo calendário fiscal; 

- proceder a inscrição da dívida ativa; 

- elaborar os cálculos de área, valores vencidos e outros elementos relativos aos imóveis a serem 

tributados; 

- expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do ISS; 

- efetuar citações aplicando os dispositivos legais e específicos observando e analisando cada caso; 

- realizar intimações, efetuando diligências de acordo com o estabelecido nos despachos ou mandados, 

para dar às partes interessadas ciência legal dos atos e termos do processo judicial; 



- efetuar notificações, penhoras, arrestos e sequestros, sempre obedecendo aos despachos judiciais; 

- atestar e certificar em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela Municipalidade; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Incompleto Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Área de atuação: Fiscalização I 

 

C.B.O. nº - 2544-10 

 

Descrição Detalhada: 

- verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; 

- verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de 

serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e aos serviços que prestam; 

- verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não 

possuam a documentação exigida;  

- verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos, quanto à permissão para cada 

tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; 

- inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento de normas relativas à 

localização, instalação, horário e organização; 

- verificar a regularidade de exibição e utilização dos anúncios, alto falantes e outros meios de 

publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; 

- verificar o horário de fechamento e abertura de comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem 

como a observância das escalas de plantão das farmácias; 

- verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas ao fabrico, 

manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos 

e corrosivos; 

- apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou 

abandonados em ruas e logradouros públicos; 

- receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o 

cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; 

- verificar o licenciamento de placas, comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em 

outros locais; 

- verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; 

- verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos 

por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro 

devidamente habilitado; 

- verificar as violações às normas sobre poluição sonora, uso de buzinas, casas de disco, clubes, 

boates, discotecas, alto falantes, bandas de música, entre outras; 

- intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas 

municipais; 



- realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 

- emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a 

respeito das irregularidades encontradas; 

- exercer a fiscalização em estabelecimentos e locais destinados à produção, fabrico, preparo, 

beneficiamento, manipulação, acondicionamento, armazenamento, depósito ou venda de alimentos, de 

forma com que se faça cumprir a legislação sanitária; 

- expedir autuações, intimações e advertências, a fim de reprimir ações denegatórias da saúde pública; 

- realizar vistorias em atendimento às reclamações referentes a normas relativas à proteção dos 

ecossistemas, zoonozes e alimentos que possam comprometer a saúde pública; 

- atuar no combate e controle de fauna nociva e vetores; 

- emitir relatórios periódicos sobre suas atividades;  

- prestar informações em processos que lhe forem submetidos à apreciação; 

- informar permanentemente a chefia sobre as irregularidades apuradas, oferecendo relatórios 

consubstanciados; 

- auxiliar e acompanhar, quando solicitado, médicos sanitaristas, veterinários, engenheiros sanitaristas 

e químicos, nas inspeções por eles realizadas; 

- promover a educação sanitária; 

- verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações 

particulares; 

- verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem 

providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 

- acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua 

jurisdição; 

- intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação 

urbanística; 

- realizar sindicâncias especiais para instruções de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 

- emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada  a 

respeito das irregularidades encontradas; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Incompleto Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de Ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Área de atuação: Análise Plena 

 

C.B.O. nº - 2524-05 

 

Descrição detalhada: 

 

- efetuar lançamentos em sistemas próprios de folha de pagamento, finanças, contabilidade e outros; 

- atender clientes internos e externos, focalizando a informação e a resolução dos problemas 

apresentados; 

- promover entrevista de ocupantes de cargos, utilizando métodos e formulários específicos, para obter 

dados relacionados a tarefas, operações e demais características de cada cargo; 



- proceder a classificação de cargos segundo sua importância, formação e especialização necessária;  

- redigir descrições de cargos, constando suas tarefas e operações; 

- realizar estudos salariais internos e externos, buscando manutenção salarial com o mercado de 

trabalho regional; 

- elaborar políticas salariais; 

- elaborar gráficos estatísticos referentes a cargos e salários; 

- elaborar a determinação de promoções quando necessárias, observando habilidades e competências 

exigidas; 

- estabelecer de acordo com as disponibilidades financeiras, criação ou extinção de benefícios dados 

aos servidores municipais; 

- efetuar lançamentos em folha de pagamento dos benefícios concedidos; 

- proceder análises e auditorias dos benefícios e suas respectivas autorizações legais; 

- elaborar relatórios de benefícios, demonstrando sua conformidade ou não com a legislação vigente; 

- planejar e elaborar os programas orçamentários, calculando e especificando receitas e despesas 

durante um período de tempo; 

- executar a conciliação entre os projetos e as receitas das contas; 

- examinar o fluxo de caixa diário e mensal, na busca de soluções entre receitas e despesas; 

- proceder a correção das contas quando assim se fizer necessário; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior 

Incompleto 
Especialização  

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal  

 

Grupo Ocupacional: Administrativo 

 

Cargo/Emprego: Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal Nível IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constantes esforços mental e visual, como tarefas de supervisão, 

análise de dados, lançamentos, conferências e fechamentos em sistemas próprios ou criados.  

Área de atuação: Análise Senior 

 

C.B.O. nº - 2524-05 

 

Descrição detalhada: 



 

- efetuar lançamentos em sistemas próprios de folha de pagamento, finanças, contabilidade e outros; 

- atender clientes internos e externos, focalizando a informação e a resolução dos problemas 

apresentados; 

- promover entrevista de ocupantes de cargos, utilizando métodos e formulários específicos, para obter 

dados relacionados a tarefas, operações e demais características de cada cargo; 

- proceder a classificação de cargos segundo sua importância, formação e especialização necessária; 

- redigir descrições de cargos, constando suas tarefas e operações; 

- realizar estudos salariais internos e externos, buscando a manutenção salarial com o mercado de 

trabalho regional; 

- elaborar políticas salariais; 

- elaborar a determinação de promoções quando necessárias, observando habilidades e competências 

exigidas; 

- estabelecer de acordo com as disponibilidades financeiras, criação ou extinção de benefícios dados 

aos servidores municipais; 

- efetuar lançamentos em folha de pagamento dos benefícios concedidos; 

- proceder análises e auditorias dos benefícios concedidos e suas respectivas autorizações legais; 

- elaborar relatórios de benefícios, demonstrando suas conformidades ou não – conformidades com a 

legislação vigente; 

- planejar e elaborar programas orçamentários, calculando e especificando receitas e despesas durante 

um período de tempo; 

- executar a conciliação entre os projetos e as receitas das contas; 

- examinar o fluxo de caixa diária e mensal, na busca de soluções entre receitas e despesas; 

- proceder a correção das contas quando assim se fizer necessário; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior 

Completo 
Especialização  

T.S.P.C. Nenhum  Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO À SAÚDE 

 

 

Carreira: Agente de Combates às Endemias 

 

Grupo Ocupacional: Agente da Saúde 

 

Cargo / Emprego: Agente de Combate às Endemias                                       Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado, além de executar tarefas de 

visitação domiciliar em busca de criadouros do mosquito Aedes Aegypti e outros vetores, eliminando-

os, informando e educando os proprietários do local sobre os seus perigos e anotando em fichas de 

controle técnico dias, horários e autuações. 

 

Área de atuação: Visitação Domiciliar  



 

C.B.O. nº - 5151-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- visitar imóveis do município (residenciais e comerciais); 

- efetuar pesquisas larvárias; 

- tratar com larvicida os criadouros de Aedes; 

- eliminar e remover criadouros de Aedes, escorpiões e demais pragas; 

- preencher boletins de controle de visitas (endereço, número e tipos de criadouro encontrados, 

quantidade de inseticida utilizado); 

- orientar moradores sobre práticas de combate e controle de criadouros de vetores; 

- atender notificações; 

- capturar escorpiões; 

- preencher fichas de notificações (endereço, número e tipo de criadouros encontrados, quantidade de 

inseticida utilizado); 

- diagnosticar e pedir providências sobre situações irregulares referentes a saneamento em geral 

(terreno baldio com lixo e mato alto, entulho de construção civil depositado em vias públicas, ligação 

clandestina de esgoto, boca de lobo entupida, criação de animais em área urbana, comércio irregular 

de alimentos); 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Incompleto Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Carreira: Agente Comunitário de Saúde 

 

Grupo Ocupacional: Agente da Saúde 

 

Cargo / Emprego: Agente Comunitário de Saúde                                                     Nível II 

 

Descrição Resumida: 

 

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de 

doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 

distrital, estadual ou federal. 

 

Área de atuação: Visitação Domiciliar  

 

C.B.O. nº - 5151-05 

 

Descrição Detalhada: 



 

- a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 

- a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

- o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

- o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

- a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e   

- a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Curso Técnico de 

Agente Comunitário 

de Saúde 
T.S.P.C. Nenhum  Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Nenhuma 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público.  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO 

 

Carreira: Agente Especializado em Educação 

 

Grupo Ocupacional: Apoio da Educação 

 

Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                              Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de inspeção 

de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimentos de ensino, velando pela sua 

disciplina e segurança. 

 

Área de atuação: Inspeção I – Monitores de Creche 

 

C.B.O. nº - 3341-05 

 

Descrição Detalhada: 



 

-inspecionar alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino e adjacência, assistindo-

os, fiscalizando-os e orientando-os;  

- zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e material utilizado pelos 

educandos; anotar a frequência dos alunos e levantar os mapas de apuração das médias mensais de 

cada carreira;  

- registrar no livro próprio as ocorrências dos alunos, comunicando à autoridade superior as que 

exigirem providências;  

- distribuir e recolher o material didático com a rubrica do professor nos devidos casos; atender 

solicitações de professores e alunos; receber e transmitir recados dentro de suas atribuições; colaborar 

na organização de festas cívicas e solenidades escolares;  

- acompanhar os alunos na entrada e saída da creche;  

- fiscalizar e assistir os alunos nas aulas, intervalos, recreios, refeitórios, dormitórios e lavatórios; 

- revistar, após a saída dos alunos, as salas, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando seu 

recolhimento à secretaria;  

- zelar pela prestação de assistência médica aos alunos;  

- verificar se os cadernos de recado estão sendo vistados pelos pais ou responsável; 

- executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas;  

- acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 

- proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal;  

- auxiliar as crianças na alimentação;  

- servir refeições e auxiliar crianças menores a se alimentarem;  

- auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora;  

- observar a saúde e o bem estar das crianças; 

- ministrar medicamentos conforme prescrição médica; 

- prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; 

- orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhe os acontecimentos do dia; 

- levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; 

- vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu 

substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do período de atendimento;   

- apurar a freqüência diária e mensal dos menores; 

- auxiliar no recolhimento e entrega das crianças que fazem uso do transporte escolar, acompanhando-

as na entrada e saída do mesmo, zelando assim pela sua segurança; 

- executar outras atribuições afins; 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum  Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Agente Especializado em Educação 

 

Grupo Ocupacional: Apoio da Educação 

 



Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                             Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de inspeção 

de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimentos de ensino, velando pela sua 

disciplina e segurança. 

 

Área de atuação: Inspeção II 

 

C.B.O. nº - 3341-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

-inspecionar alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino e adjacência, assistindo-

os, fiscalizando-os e orientando-os;  

- zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e material utilizado pelos 

educandos; anotar a frequência dos alunos e levantar os mapas de apuração das médias mensais de 

cada carreira;  

- registrar no livro próprio as ocorrências dos alunos, comunicando à autoridade superior as que 

exigirem providências;  

- apresentar a relação dos alunos impedidos de nova matrícula por indisciplina;  

- distribuir e recolher o material didático com a rubrica do professor nos devidos casos; atender 

solicitações de professores e alunos; receber e transmitir recados dentro de suas atribuições; colaborar 

na organização de festas cívicas e solenidades escolares;  

- tomar conhecimento dos trabalhos prescritos aos alunos pelo professor, e providenciar sua execução;  

- acompanhar os alunos, devidamente formados em filas, à entrada e saída das aulas;  

- fiscalizar e assistir os alunos nas aulas, intervalos, recreios, refeitórios, dormitórios e lavatórios; - 

revistar, após a saída dos alunos, as salas de aulas, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando seu 

recolhimento à secretaria; auxiliar professores na fiscalização de provas e exames em geral;  

- zelar pela prestação de assistência médica aos alunos; velar para que as cadernetas escolares sejam 

visadas pelos pais ou responsável; 

- acompanhar, até a portaria, os alunos que tiverem permissão para se retirarem antes do fim das aulas; 

autorizar a saída dos alunos das salas de aulas, por motivos imperiosos; 

- examinar as carteirinhas, malas, pastas e livros dos alunos aconselhando-os sobre o que encontrar de 

errado; encarregar-se da recepção dos alunos que se destinam à educação física; orientar seus jogos e 

recreações; 

- fiscalizar a iluminação, abastecimento d´água, alimentação e vestuário dos alunos; fiscalizar o 

trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar; 

- providenciar o toque de silêncio, de despertar, de entrada e saída das aulas e dos refeitórios;  

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhum 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 



 

 

 

Carreira: Agente Comunitário de Educação 

 

Grupo Ocupacional: Apoio da Educação 

 

Cargo / Emprego: Agente Comunitário de Educação                                       Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como realizar acompanhamento 

sistemático dos alunos evadidos das salas de aula através de visitas domiciliares, reconduzi-los às 

unidades de ensino, com vistas à melhoria da qualidade da educação básica oferecida pelo Município. 

 

Área de atuação: Apoio à Educação 

 

C.B.O. nº - 3341-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- detectar as razões de evasão escolar na rede municipal de ensino,  

- diminuir a evasão escolar de crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino; 

- estimular a participação da família no processo ensino-aprendizagem. 

- contribuir para a promoção social de crianças e adolescentes, garantindo-lhes a permanência na sala 

de aula. 

- acompanhar diariamente a frequência escolar dos alunos, com supervisão dos gestores da unidade 

escolar, 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Agente Especializado em Educação 

 

Grupo Ocupacional: Apoio da Educação 

 

Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                           Nível II 

 

Descrição Resumida: 



 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de direção de 

grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a 

higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis afetivo e sensório motor. 

 

Área de atuação: Desenvolvimento pré – escolar  

 

C.B.O. nº - 3311-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- organizar a progressão funcional das crianças à sala de aula, recebendo orientações dos pais sobre 

algum tratamento específico a dispensar; 

- acompanhar e zelar pelas crianças durante sua permanência na creche ou escola, observando, 

constantemente, seu estado de saúde, comportamento e outros característicos; 

- ministrar, quando necessário e de acordo com prescrição médica, remédios, além de auxiliar no 

tratamento; 

- realizar curativos simples, quando necessário e em casos de emergência, utilizando noções de 

primeiros socorros, a fim de propiciar aos pais, alunos e professores, um ambiente tranquilo, afetivo e 

seguro; 

- desenvolver atividades de recreação e lazer, segundo normas e técnicas previamente determinadas, 

através de jogos e brincadeiras que venham a resgatar os costumes culturais auxiliando no aprendizado 

do aluno e no desenvolvimento da parte física, mental e assimilação de limites, condutas e 

desenvolvimento social; 

- realizar atividades artesanais e artísticas, segundo os métodos de ensino, a fim de desenvolver o 

senso crítico e estimular as crianças para o aprendizado escolar; 

- auxiliar as crianças nas suas necessidades diárias; 

- preparar mamadeiras, chás, sucos, lanches e refeições, seguindo cardápios e dietas, servindo-os de 

acordo com rígidas regras de higiene e em horários específicos, às crianças de berçário e creche, tudo 

conforme orientação superior; 

- acompanhar as crianças nas refeições, oferecendo noções de higiene, postura à mesa e limpeza do 

local, observando os horários determinados; 

- colaborar na realização de festividades cívicas e nos eventos comemorativos promovidos pelos 

centros educacionais; 

- participar de reuniões periódicas para obter orientações sobre as atividades a serem desenvolvidas e 

discutir os problemas surgidos, procurando soluções; 

- dar informações sobre regras de convivência dos equipamentos sociais; 

- treinar pessoal para as atividades características de cada equipamento social-programa; 

- zelar pela manutenção da organização dos projetos, dos programas e dos grupos de trabalho; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Pedagogia 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 



 

 

Carreira: Agente Especializado em Educação 

 

Grupo Ocupacional: Apoio da Educação 

 

Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                           Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos de monitoração profissional em curso de aprendizagem de práticas profissionais 

operacionais específicas, em centros de formação profissional. Executa tarefas de inspeção de alunos 

em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, valendo pela sua disciplina e 

segurança. Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas 

de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando 

quanto a higiene, educação e alimentação, visando a desenvolver os níveis afetivo e sensório motor. 

 

Área de Atuação: Monitoração     

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 
Teatro 3313-05 Marcenaria 3313-05 Elétrica 3313-05 
Dança de Rua 3313-05 Informática 3313-05 Tornearia 3313-05 
Artesanato 3313-05 Hidráulica 3313-05 Ajustagem Mecânica 3313-05 
Recreação 3714-10 Pneumática 3313-05 Mecânica 3313-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais, ferramentas, instrumentos e máquinas 

a serem utilizados, verificando suas condições e conservação, visando à segurança e execução correta 

dos trabalhos; 

- determinar a sequência das operações, interpretando e explicando, individualmente ou em grupo, 

detalhes dos desenhos ou especificações técnicas, visando orientá-los sobre a forma correta de 

execução das operações; 

- transmitir conhecimentos tecnológicos imediatos, fornecendo dados e informações indispensáveis ao 

trabalho; efetuar demonstrações sobre as técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas e 

instrumentos; 

- colaborar no processo educativo dos alunos, motivando-os e aconselhando-os a fim de contribuir 

para incorporação de hábitos e atitudes favoráveis ao desenvolvimento da personalidade;  

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 



 

 

Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                           Nível I 

 

Área de Atuação: Desenvolvimento Cultural 

 

C.B.O nº -  3712-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- realizar atividades que incentivem a preservação do patrimônio histórico cultural da cidade; 

- realizar atividades de resgate da cultura dentro do contexto da história local, regional, estadual e 

nacional; 

- desenvolver atividades inerentes à cultura, seja no teatro, na música, na televisão, no cinema e nas 

obras artísticas e literárias; 

- promover salas de espetáculos na área cultural e outros pertinentes ao tema proposto; 

- promover e resgatar filmes cinematográficos e fitas de vídeo da história regional e geral da 

humanidade; 

- promover e executar atividades de lazer, projeção de filmes e vídeo de conteúdo cultural; 

- desenvolver atividades que difundam a história da população altinopolense; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Médio Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Moderado 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Cargo / Emprego: Agente Especializado em Educação                           Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço físico, mental e visual, voltados ao treinamento de 

atletas profissionais, amadores ou ainda, na prática desportiva em projetos educacionais, transmitindo-

lhes os princípios e regras do esporte praticado, bem como, estratégias e jogadas existentes ou a serem 

criadas. Executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de 

estabelecimento de ensino, valendo pela sua disciplina e segurança. Executa trabalhos que requerem 

constante esforço mental e visual, como executar tarefas de direção de grupos de crianças, 

acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e 

alimentação, visando a desenvolver os níveis afetivo e sensório motor. 

 

Área de atuação: Instrução e Técnica Desportiva 

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 



Aeróbica 2241-15 Handebol 2241-15 Capoeira 2241-15 
Karatê 2241-15 Atletismo 2241-15 Voleibol 2241-15 
Basquetebol 2241-15 Judô 2241-15 Futsal 2241-15 
Futebol de Campo 2241-15 - - - - 

 

Descrição Detalhada: 

 

- analisar a atuação de jogadores e atletas, observando-os em treinos, visando detectar falhas 

individuais ou coletivas e carências de aptidão dos mesmos;  

- planejar etapas de treinamentos, visando demonstrar o maior número de informações para o perfeito 

aprendizado;  

- ensinar técnicas e táticas a serem empregadas, bem como, supervisionar sua execução;  

- analisar a atuação de adversários, visando a definir métodos e sistemas que neutralizem ou 

surpreendam suas táticas; 

- planejar o sistema de jogo, apresentação e outras formas de demonstração do esporte, visando 

assegurar resultados positivos; participar de equipes multiprofissionais, visando debater assuntos 

relacionados aos esportes e às políticas esportivas;  

- preparar relatórios sobre os treinamentos e competições esportivas, visando a informar superiores e 

órgãos competentes; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo 

ou Conhecimento Adquirido 
Especialização Registro no CREF 

como Provisionado ou 

Definitivo 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Constante Esforço Mental Constante 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Carreira: Técnica de Enfermagem 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico de Enfermagem                                                Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, de exclusiva atuação dos 

profissionais da saúde, como aplicar injeções, ministrar remédios de acordo com o determinado no 

prontuário, banhos e outros relativos à enfermagem. 

 

Área de Atuação: Técnica em Enfermagem 

 

C.B.O. nº - 3222-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- executar serviços de enfermagem especializados ou de rotina, sob orientação de enfermeiro ou 

médico; 

- observar as prescrições médicas; proceder a limpeza conservação e assepsia do material, 

equipamento, instrumental e oxigênio em uso nos postos e nas ambulâncias em serviço; 

- prestar cuidados de enfermagem aos pacientes atendidos; cooperar com a administração na unidade 

em que servir; aplicar injeções, soros e vacinas; ministrar medicamentos; 

- controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R.) e pressão (P.A.);  

- fazer curativos e colher material para exames de laboratório; 

- proceder à esterilização de material e instrumental em uso; 

- registrar as ocorrências relativas ao paciente; manter sigilo absoluto sobre tudo que se relacione com 

o paciente; 

- administrar inaloterapia; comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do 

paciente, havidas na ausência do primeiro; 

- cumprir integralmente a jornada de trabalho; 

- apresentar-se ao serviço limpo e devidamente uniformizado; 

- fazer parte da equipe para atendimento dos chamados de ambulância; 

- cumprir e fazer cumprir as ordens de serviço oriundas das chefias imediatas; 



- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Carreira: Auxiliar de Consultório Dentário 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Auxiliar de Consultório Dentário                                  Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

geral, relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de 

materiais odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob supervisão do Cirurgião 

Dentista.  

 

Área de atuação: Técnica em auxílio odontológico 

 

C.B.O. nº - 3224-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- marcar consultas; 

- preencher e anotar fichas clínicas; 

- manter em ordem arquivo e fichário; 

- auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o Cirurgião Dentista junto à cadeira odontológica; 

- manipular substâncias restauradoras; 

- revelar e montar radiografia infra-oral; 

- confeccionar modelos de gesso; 

- preparar o paciente para atendimento; 

- promover o isolamento relativo; 

- selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; 

- orientar os pacientes sobre higiene bucal; efetuar a retirada de ponto sutura; 

- efetuar a drenagem de abcessos e selantes; integrar a equipe de saúde bucal; 

- manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; manter equipamentos limpos; 

- proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico; 

- executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos; 

- desenvolver atividades em odontologia sanitária; participar dos levantamentos e estudos 

epidemiológicos como anotador; 

- executar outras atribuições afins.  

 



Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Técnico em Higiene Dentária 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Higiene Dentária                                         Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter 

geral, relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de 

materiais odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob supervisão do Cirurgião 

Dentista.  

 

Área de atuação: Técnica em odontologia 

 

C.B.O. nº - 3224-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de 

prótese e em órgãos públicos de saúde; 

- prevenir doenças bucais participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal; 

- confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas; executar procedimentos 

odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; 

- administrar pessoal e recursos financeiros e materiais; mobilizar capacidades de comunicação em 

palestras, orientações e discussões técnicas; 

- as atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 



 

Formas de ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Protético 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Protético                                                                           Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de confecção 

e reparo de dentaduras e demais aparelhos de prótese dentária, guiando-se pelas impressões tomadas 

em cera, utilizando moldações negativas e positivas, modelando-se em gesso e fundindo metais 

diversos para possibilitar a substituição total ou parcial do conjunto dentário natural.  

 

Área de atuação: Técnica em prótese dentária 

 

C.B.O. nº - 3224-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- examinar os moldes extraídos da parte ou de toda a arcada dentária dos clientes, recebidos ou tirados 

por ele próprio; 

- executar em cera moldes de peças dentárias, como placas, dentaduras, coroas e pontes removíveis; 

- preparar e carregar as muflas, utilizando argamassa de gesso ou folhas de metal apropriado; 

- fundir metal precioso, aço, ligas de cromo ou outros metais; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Técnico Agrícola 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico Agrícola                                                              Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, de caráter técnico relativo à 

programação, assistência e controle dos trabalhos agrícolas. Orienta quanto a preparação do solo, 

plantio, colheita e beneficiamento, bem como combate a pragas e doenças.  

 

Área de atuação: Técnica Agrícola 

 

C.B.O. nº - 3211-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- prestar assistência e consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre produção, 

agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade; 

- executar projetos agropecuários em suas diversas etapas; 

- planejar atividades agropecuárias, verificando a viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e 

infra-estrutura; 

- promover organização, extensão e capacitação rural; 

- fiscalizar a produção agropecuária; 

- desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária; 

- disseminar a produção orgânica de produtos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Técnico em Raio X 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Raio X                                                          Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, para realizar exames radiológicos, 

sob supervisão, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de raio X, para 

atender às requisições médicas..  

 

Área de atuação: Técnica em Raio X 

 

C.B.O. nº - 3241-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- preparar materiais e equipamentos para exame e radioterapia; 

- operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 

auxiliar ao diagnóstico e terapia; 

- preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; 

- preparar pacientes e realizar exames de radioterapia; 

- prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas 

práticas, normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; 

- mobilizar capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações com a 

equipe e com os pacientes; 

- supervisionar equipe de trabalho; 

- exercer outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Técnico em Contabilidade 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Contabilidade                                              Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como planejar e dirigir, bem como 

executar trabalhos de contabilidade, situação patrimonial, econômica e financeira da municipalidade.  

 

Área de atuação: Técnica Contábil 

 

C.B.O. nº - 3511-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras 

instituições públicas e privadas; 

- constituir e regularizar empresas, identificar documentos e informações, atender à fiscalização e 

proceder consultoria empresarial; 

- executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade 

gerencial; 

- proceder a classificação e avaliação de despesas, de acordo com a natureza, visando sua adequada 

apropriação; 

- executar a escrituração dos livros contábeis e comerciais; 

- elaborar balanços e balancetes e outras demonstrações contábeis; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Carreira: Técnico em Saneamento 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Saneamento                                                 Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos técnicos referentes às obras de saneamento básico em áreas urbanas e rurais, 

orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas.  

 

Área de Atuação: Técnica em Saneamento 

 

C.B.O. nº - 3122-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- orientar e controlar a execução dos projetos de saneamento; 

- acompanhar trabalhos de tratamento e abastecimento de água, redes e estações de tratamento de 

esgoto e lixo visando garantir a observância de prazos, normas e especificações técnicas estabelecidas; 

- executar esboços e desenhos técnicos atinentes à área, baseando-se em plantas e especificações 

técnicas, utilizando instrumentos apropriados de desenho, visando orientar os trabalhos de execução e 

manutenção das obras de saneamento; 

- executar coleta de materiais e ensaios dos mesmos, bem como testes de verificação para comprovar a 

qualidade das obras realizadas; 

- executar trabalhos de orçamento para obras; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carreira: Topógrafo 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Topógrafo                                                                         Nível I 

 

Descrição Resumida: 

Efetua levantamentos de áreas, de sua topografia natural e das obras existentes, determinando o perfil, 

localização, exatas dimensões e configuração do terreno, campo, estrada, e afins, para fornecer os 

dados básicos necessários aos trabalhos de construção, exploração e elaboração de mapas. 

 

Área de Atuação: Técnica em Topografia 

 

C.B.O. nº - 3123-20 

 

Descrição Detalhada: 

 

- analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registro e especificações, estudando-os e calculando 

as medições a serem efetuadas; 

- preparar esquemas de levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos; 

- efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando suas características, determinando 

seus pontos de partida, vias de melhor progressão funcional e materiais e instrumentos a serem 

utilizados; 

- realizar levantamentos da área, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, 

telêmetros e outros aparelhos de medição; 

- determinar latitudes, distâncias, ângulos, coordenada, referências de nível e outras características da 

superfície e localização de edifícios; 

- registrar cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos efetuados, 

para analisa-los posteriormente; 

- avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e 

efetuando cálculos baseados nos elementos colhidos, para complementar as informações registradas e 

verificar a precisão das mesmas; 

- elaborar esboços, plantas, relatórios técnicos sobre traçados a serem feitos, indicando pontos e 

convenções, para desenvolvê-los na forma de mapas, cartas e projetos; 

- supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e 

indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos; 

- efetuar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 



 

Carreira: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Segurança do Trabalho                              Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, de orientação do sistema de 

segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, 

para garantir a integridade do pessoal e dos bens. 

 

Área de Atuação: Técnica em Segurança do Trabalho 

 

C.B.O. nº - 3516-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de 

trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; 

- estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos 

e instalações e verificando sua observância para prevenir acidentes; 

- inspecionar os postos de combate a incêndio examinando as mangueiras, hidrantes e extintores, para 

certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento; 

- investigar acidentes ocorridos, analisando as condições da ocorrência, identificando suas causas e 

propondo providências cabíveis; 

- registrar as ocorrências em formulários específicos, bem como encaminhá-los a quem de direito por 

meio eletrônico ou manual; 

- realizar estatísticas de acidentes visando melhorar as condições de trabalho; 

- participar de reunião sobre a segurança do trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 

apresentar sugestões e analisar a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o 

sistema vigente; 

- participar de atividades em programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do 

município, de acordo com normatização de serviço; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 



Carreira: Técnico em Nutrição 

 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Nutrição                                                       Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, para elaboração de cardápios e 

controle da confecção e distribuição dos alimentos, estabelecendo tipos de dietas e horários. 

 

Área de Atuação: Técnica em Nutrição 

 

C.B.O. nº - 2237-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- prestar assistência nutricional a indivíduos e à coletividade (sadios e enfermos); 

- planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 

- efetuar o controle higiênico-sanitário; 

- participar de programas de educação nutricional; 

- estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor, de indústrias de alimentos e ministrar 

cursos; 

- atuar conforme o Manual de Boas Práticas e legislação vigente; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Técnico em Informática 



 

Grupo Ocupacional: Técnico 

 

Cargo / Emprego: Técnico em Informática                                                       Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como configurações de sistemas, 

instalações de equipamentos e verificação de causas de falhas na programação de computadores, 

orientação a usuários de redes. 

 

Área de Atuação: Técnica em Informática 

 

C.B.O. nº 3171-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- prestar assistência e orientação aos usuários da rede informatizada da Prefeitura; 

- analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas em geral referente a questões de hardware e 

software. 

- fazer a Manutenção e configuração de equipamentos de rede (intranet e Internet) 

- instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas 

gestores de bancos de dados; 

- instalar, configurar e dar manutenção em redes de computadores 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Técnico Completo Especialização Curso Técnico na 

Área 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou 

Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIO 

 



(Carreiras Isoladas) 

 

Carreira: Médico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                             Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica em 

postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaboram, executam e avaliam planos, 

programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 
Clínico Geral 2231-

02 
Emergencialista 2231-02 Pediatra 2231-

02 
Emerg. Pediatra 2231-

02 
Ginecologista 2231-02 Oftalmologista 2231-

02 
Fitoterapeuta 2231-

02 
Psiquiatra 2231-02 Cardiologista 2231-

02 
Otorrinolaringologista 2231-

02 
Anestesiologista 2231-02 Ortopedista 2231-

02 
Neurologista 2231-

02 
Hematologista 2231-02 Infectologista 2231-

02 
 

Descrição Detalhada: 

 

- efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e 

terapêutica; 

- analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 

confirmar ou informar diagnóstico; 

- manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e 

evolução da doença; 

- prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 

- encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; 

- coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver 

indicadores de saúde da população estudada; 

- elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltado para a comunidade de 

baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; 

- assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; 

- participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; 

- prestar atendimento às escolas; 

- verificar óbitos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Residência Médica 

Concluída 



T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Médico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                           Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica em 

postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaboram, executam e avaliam planos, 

programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 
Clínico Geral 2231-

02 
Emergêncialista 2231-02 Pediatra 2231-

02 
Emerg. Pediatra 2231-

02 
Ginecologista 2231-02 Oftalmologista 2231-

02 
Fitoterapeuta 2231-

02 
Psiquiatra 2231-02 Cardiologista 2231-

02 
Otorrinolaringologista 2231-

02 
Anestesiologista 2231-02 Ortopedista 2231-

02 
Neurologista 2231-

02 
Hematologista 2231-02 Infectologista 2231-

02 
 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Latu sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 



 

 

 

 

Carreira: Médico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                         Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica em 

postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaboram, executam e avaliam planos, 

programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 
Clínico Geral 2231-

02 
Emergencialista 2231-02 Pediatra 2231-

02 
Emerg. Pediatra 2231-

02 
Ginecologista 2231-02 Oftalmologista 2231-

02 
Fitoterapeuta 2231-

02 
Psiquiatra 2231-02 Cardiologista 2231-

02 
Otorrinolaringologista 2231-

02 
Anestesiologista 2231-02 Ortopedista 2231-

02 
Neurologista 2231-

02 
Hematologista 2231-02 Infectologista 2231-

02 
  

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado  
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Médico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                          Nível: IV 



 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica em 

postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaboram, executam e avaliam planos, 

programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

Especialidade CBO Especialidade CBO Especialidade CBO 
Clínico Geral 2231-

02 
Emergencialista 2231-02 Pediatra 2231-

02 
Emerg. Pediatra 2231-

02 
Ginecologista 2231-02 Oftalmologista 2231-

02 
Fitoterapeuta 2231-

02 
Psiquiatra 2231-02 Cardiologista 2231-

02 
Otorrinolaringologista 2231-

02 
Anestesiologista 2231-02 Ortopedista 2231-

02 
Neurologista 2231-

02 
Hematologista 2231-02 Infectologista 2231-

02 
 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado  Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico ESF - PSF 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                              

 



Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica nas 

Unidades Básicas de Saúde, no Programa de Saúde da Família, fazem visitas médicas domiciliares, 

bem como elaboram, executam e avaliam planos, programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

C.B.O. nº 2251-30 

 

Descrição Detalhada: 

 

- diretrizes e orientações do SUS e da Portaria nº 648, de 28/03/2006. 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Possuir diploma de 

graduação de médico, 

expedido por escola oficial 

ou reconhecida ou 

declaração de conclusão 

de curso fornecida pela 

escola e registro no CRM; 

atender às atribuições da 

Portaria nº 648, de 28 de 

março de 2.006 (PSF); e 

mais residência completa 

em Medicina de Família e 

Comunidade e/ou 

especialização em Saúde 

da Família completa ou 

com, no mínimo, 50% de 

aproveitamento de uma 

carga horária mínima de 

360 horas e/ou, no 

mínimo, 4 (quatro) anos de 

experiência comprovada 

como médico vinculado à 

Estratégia de Saúde da 

Família. 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Nenhum Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico Pediatra ESF 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico                                                                             Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 



Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica em 

postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaboram, executam e avaliam planos, 

programas e sub-programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Médica 

 

C.B.O. nº 2251-30 

 

Descrição Detalhada: 

 

- diretrizes e orientações do SUS e da Portaria nº 648, de 28/03/2006. 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Residência Médica 

Completa em Pediatria, 

reconhecido pela 

Comissão Nacional de 

Residência Médica, e 

mais uma especialidade 

médica prevista no artigo 

3º, § 2º, da Portaria GM nº 

154, de 24/01/08 (NASF). 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Nenhum Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico ESF ligado ao NASF 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico 

 

Descrição Resumida: 

 



Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois prestam assistência médica nas 

Unidades Básicas de Saúde da Família, na Estratégia de Saúde da Família, atuando em caráter 

complementar e/ou substitutivo aos Médicos ESF. 

  

Área de atuação: Médica 

 

Descrição Detalhada: 

 

- diretrizes e orientações do SUS e da Portaria n.º 648, de 28/03/2006. 

- executar outras atribuições afins. 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Possuir diploma de 

graduação de médico, 

expedido por escola 

oficial ou reconhecida 

ou declaração de 

conclusão de curso 

fornecida pela escola e 

registro no CRM; 

atender às atribuições 

da Portaria n.º 648, de 

28 de março de 2006 

(PSF). 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 

Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Nenhum Esforço Mental Constante 

 

Formas de ingresso: concurso público. 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico do Trabalho 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico do Trabalho                                                      Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 



Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames pré- admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionários, 

bem como elaboração de programas de prevenção às doenças ocupacionais.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Saúde Ocupacional 

 

C.B.O nº - 2231-18 

 

Descrição Detalhada: 

 

- fazer exame clínico e/ou interpretar os resultados de exames complementares, para controlar as 

condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional e a produtividade; 

- executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou 

portadores de sub normalidades, fazendo análises, exame clinico, e/ou interpretando os resultados de 

exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que 

executam e instruir a administração da empresa para possíveis mudanças de atividade; 

- fazer tratamento de urgência em caso de acidente de trabalho ou alterações agudas da saúde, 

orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao 

trabalho; 

- avaliar juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os 

locais de trabalho, para sugerir à direção da empresa medidas destinadas a remover ou atenuar os 

riscos existentes; 

- participar, juntamente com os profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à 

saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos e condições de trabalho, fatores de 

insalubridade, fadiga e outros, para obter a redução e a absenteísmo e a renovação da mão – de – obra; 

- participar do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes de atendimento e 

de emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de 

prestar primeiros socorros em caso de acidentes graves e catástrofes; 

- participar de inquéritos sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas e 

estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados 

estatísticos para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade decorrente de acidentes do 

trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacional; 

- participar de reuniões de órgãos comunitários, governamentais ou privados, interessados na saúde e 

bem estar dos trabalhadores; 

- participar de congressos médicos ou prevenção de acidentes e divulgar pesquisas sobre saúde 

ocupacional; 

- exercer outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carreira: Médico do Trabalho 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico do Trabalho                                                     Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames pré- admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionários, 

bem como elaboração de programas de prevenção às doenças ocupacionais.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Saúde Ocupacional 

 

C.B.O nº - 2231-18 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição no Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico do Trabalho 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico do Trabalho                                                   Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames pré- admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionários, 

bem como elaboração de programas de prevenção às doenças ocupacionais.  

 



Área de Atuação: Clínica Médica e Saúde Ocupacional 

 

C.B.O nº - 2231-18 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição no Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado  
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico do Trabalho 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico do Trabalho                                                   Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames pré- admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionários, 

bem como elaboração de programas de prevenção às doenças ocupacionais.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Saúde Ocupacional 



 

C.B.O nº - 2231-18 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição no Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico - Veterinário 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico - Veterinário                                                     Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar e executar 

campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e saúde 

pública.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Planejamento 

 



C.B.O nº - 2233-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de 

laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 

- elaborar e executar projetos que visem o aprimoramento da atividade agropecuária; 

- promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e 

comercialização dos produtos de origem animal; 

- proceder o controle de zoonoses, efetivando levantamentos de dados, avaliações epidemiológicas e 

programas, para possibilitar a profilaxia dessas doenças; 

- participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e 

raiva animal; 

- realizar a observação de animais com suspeita de raiva (quarentena); 

- controlar a apreensão de cães vadios e outros animais errantes; 

- assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde publica; 

- coordenar campanhas de vacinação animal; 

- interagir com o setor de fiscalização da Prefeitura, no que tange a fiscalização sanitária; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico - Veterinário 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico - Veterinário                                                    Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar e executar 

campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e saúde 

pública.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Planejamento 

 

C.B.O nº - 2233-05 



 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Médico - Veterinário 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico - Veterinário                                                  Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar e executar 

campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e saúde 

pública.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Planejamento 

 

C.B.O nº - 2233-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 



 

 

 

 

Carreira: Médico - Veterinário 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Médico - Veterinário                                                   Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar e executar 

campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e saúde 

pública.  

  

Área de Atuação: Clínica Médica e Planejamento 

 

C.B.O nº - 2233-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Fonoaudiólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fonoaudiólogo                                                                Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde e educação, para restauração da capacidade de 

comunicação dos pacientes. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2236-10 

 



Descrição Detalhada: 

 

- avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além 

de outras técnicas próprias, para estabelecer plano de treinamento ou terapêutico; 

- elaborar plano de tratamento das pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos 

testes de avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso; 

- desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a 

reeducação neuro – muscular e a reabilitação do paciente; 

- avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os 

ajustes necessários na terapia adotada; 

- promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; 

- encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontológicos, 

assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Fonoaudiólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

Cargo / Emprego: Fonoaudiólogo                                                              Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde e educação, para restauração da capacidade de 

comunicação dos pacientes. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2236-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 



 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Fonoaudiólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fonoaudiólogo                                                             Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde e educação, para restauração da capacidade de 

comunicação dos pacientes. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2236-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Fonoaudiólogo 

 



Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fonoaudiólogo                                                             Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde e educação, para restauração da capacidade de 

comunicação dos pacientes. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2236-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Fisioterapeuta 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fisioterapeuta                                                                 Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde e educação. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Corporal 

 

C.B.O nº - 2236-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- avaliar nível das disfunções físico-funcionais de pacientes e acidentados, realizando testes 

apropriados, para emitir diagnósticos fisioterápicos; 

- planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes; 



- proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas 

adotadas em função da evolução do caso; 

- programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção e 

condicionamento pré e pós-parto; 

- requisitar exames complementares, quando necessário; 

- orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

domiciliar; 

- participar nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêuticas intensivas; 

- indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; 

- manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; 

- interagir com órgãos e entidades públicas e provadas no sentido de prestar ou buscar auxilio técnico 

ou científico; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Fisioterapeuta 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fisioterapeuta                                                               Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde e educação. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Corporal 

 

C.B.O nº - 2236-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 



Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos   Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Fisioterapeuta 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Fisioterapeuta                                                              Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde e educação. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Corporal 

 

C.B.O nº - 2236-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Fisioterapeuta 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 



Cargo / Emprego: Fisioterapeuta                                                              Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde e educação. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica/ Reabilitação Corporal 

 

C.B.O nº - 2236-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Biomédico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Biomédico                                                                       Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises clínicas. 

 

Área de Atuação: Análises Clinicas e Laboratoriais 

 

C.B.O nº - 2211-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, 

empregando aparelhos e reagentes apropriados; 

- interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnósticos clínicos; 

- verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os 

quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; 

- controlar a qualidade nos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; 



- efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; 

- realizar estudos e pesquisas relacionadas com sua área de atuação; 

- processar os diversos materiais biológicos para posterior dosagem e análise; 

- orientar e supervisionar profissionais de nível técnico, médico e básico quanto aos procedimentos 

adequados em laboratórios; 

- executar programas de controle de qualidade; 

- responsabilizar-se pela introdução de novos métodos para a realização de exames; 

- planejar e coordenar o consumo dos produtos a serem utilizados; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Carreira: Biomédico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

 

Cargo / Emprego: Biomédico                                                                      Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises clínicas. 

 

Área de Atuação: Análises Clinicas e Laboratoriais 

 

C.B.O nº - 2211-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

-Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 



 

 

 

 

 

Carreira: Biomédico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Biomédico                                                                    Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises clínicas. 

 

Área de Atuação: Análises Clinicas e Laboratoriais 

 

C.B.O nº - 2211-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

-Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Biomédico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Biomédico                                                                    Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam à realização de 

exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises clínicas. 

 

Área de Atuação: Análises Clínicas e Laboratoriais 

 

C.B.O nº - 2211-05 



 

Descrição Detalhada: 

 

-Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Terapeuta Ocupacional 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Terapeuta Ocupacional                                                 Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a se dedicar ao 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou 

psíquicas, promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica 

 

C.B.O nº - 2236-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- preparar os programas ocupacionais destinados a pacientes com problemas psíquicos ou físicos, 

baseando-se nos casos a serem tratados, para desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados 

trabalhos; 

- planejar trabalhos individuais ou com pequenos grupos, tais como: atividades plásticas, expressivas, 

artesanais, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas aos pacientes de acordo com cada caso, para 

possibilitar a cura total ou parcial da deficiência do paciente; 

- desenvolver a capacidade e melhorar o estado psicológico do paciente; 

- dirigir e supervisionar as tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar 

a reabilitação; 

- realizar avaliação de casos e reavaliação periódica; 



- prestar orientações aos pais e professores dos pacientes; 

- realizar discussão de caso com equipe interdisciplinar; 

- fazer o encaminhamento de pacientes para outras instituições; 

- manter constante interação com entidades afins; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Terapeuta Ocupacional 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Terapeuta Ocupacional                                               Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a se dedicar ao 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou 

psíquicas, promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica 

 

C.B.O nº - 2236-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 



 

 

 

 

Carreira: Terapeuta Ocupacional 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Terapeuta Ocupacional                                              Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a se dedicar ao 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou 

psíquicas, promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica 

 

C.B.O nº - 2236-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Terapeuta Ocupacional 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Terapeuta Ocupacional                                              Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a se dedicar ao 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou 

psíquicas, promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 

 

Área de Atuação: Clinica Médica 

 



C.B.O nº - 2236-15 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                   Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 

- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 

- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 

- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 

- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com  melhor relação custo/benefício; 

- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 

- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos 

pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 

- elaborar cardápios em geral; 

- desenvolver programas de educação alimentar; 

- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 

- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 

- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 



- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 

- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada às escolas, 

creches, dentre outros; 

- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                 Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 



Carreira: Nutricionista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 nos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 



- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                   Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 

- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 

- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 

- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 

- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com  melhor relação custo/benefício; 

- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 

- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos 

pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 

- elaborar cardápios em geral; 

- desenvolver programas de educação alimentar; 

- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 

- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 

- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 

- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 

- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada às escolas, 

creches, dentre outros; 

- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 



- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                 Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

Carreira: Nutricionista 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                Nível: III 



 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 nos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Nutricionista 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Nutricionista                                                                Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 

nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Alimentação Popular 

 

C.B.O nº - 2237-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 



T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Dentista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Cirurgião - Dentista                                                       Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 

programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Clínica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2232-08 

 

Descrição Detalhada: 

 

- examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 

clínicos ou cirúrgicos; 

- prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para tratar ou prevenir 

afecções nos dentes e da boca; 

- manter registro dos pacientes examinados e tratados; 

- participar e executar levantamentos epidemiológicos na área da saúde bucal; 

- realizar perícias odonto administrativas, examinando a cavidade bucal, dentes e outros, a fim de 

fornecer atestados de capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura; 

- participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos 

problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da 

rede municipal de ensino e para a população de baixa renda; 

- participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 

- responsabilizar-se pelos atos técnicos executados nos pacientes, decorrentes do exercício 

profissional; 

- realizar o preparo psicológico de crianças antes das atividades clinico-cirúrgicas; 

- orientar pacientes quanto à alimentação e higiene bucal; 

- orientar, supervisionar e responder solidariamente às atividades delegadas ao pessoal auxiliar sob sua 

responsabilidade; 

- cumprir determinações técnicas e de rotinas profissionais definidas pela administração; 

- executar outras atribuições afins. 

 



Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

Carreira: Dentista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Cirurgião - Dentista                                                     Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 

programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Clínica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2232-08 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Dentista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Cirurgião - Dentista                                                    Nível: III 



 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 

programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Clínica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2232-08 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Dentista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Cirurgião - Dentista                                                    Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 

programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Clínica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O. nº - 2232-08 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 



Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Dentista 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Cirurgião Dentista ESF                  

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 

programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Clínica Médica/ Reabilitação Oral 

 

C.B.O nº - 2232-08 

 

Descrição Detalhada: 

 

- realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; 

- realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

- realizar a atenção integrada em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, 

a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 

- encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; 

- coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

bucais; 

- acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 

Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

- contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; 

- realizar supervisão técnica de THD e ACD; 

- participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 



Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Farmacêutico - Bioquímico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Farmacêutico - Bioquímico                                           Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a executar tarefas 

diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, análise 

de toxinas, substâncias de origem animal, mineral e vegetal, matérias  primas e de produtos acabados, 

valendo-se de técnica e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender às 

receitas médicas, odontológicas, veterinárias e disposições legais.  

 

Área de Atuação: Manipulação e Análise 

 

C.B.O nº - 2234-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; 

- controlar o estoque de medicamentos e colaborar na elaboração de estudos e pesquisas 

farmacodinâmicas e toxicológicas; 

- emitir parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente 

em relação à compra de medicamentos; 

- controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária; 

- planejar e coordenar a execução da Assistência Farmacêutica do Município; 

- coordenar a elaboração da Relação de Medicamentos padronizados pela S.M.S., assim como suas 

revisões periódicas; 

- analisar o consumo e a distribuição dos medicamentos; 

- elaborar e promover os instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades 

de armazenamento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos pelas U.B.S.s; 

- avaliar o custo do consumo dos medicamentos; 

- realizar supervisão técnico- administrativa em Unidades da S.M.S no tocante a medicamentos e sua 

utilização; 

- realizar treinamento e orientar os profissionais da área; 

- dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação realizada pelos funcionários subordinados, 

dando a orientação necessária e iniciar o acompanhamento do uso (farmacovigilância); 

- realizar procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem inutilizados; 

- acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; 

- fiscalizar farmácias e drogarias quanto ao aspecto sanitário; 

- executar manipulação dos insumos farmacêuticos, pesagem, mistura e conservação; 

- subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico; 



- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Farmacêutico - Bioquímico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Farmacêutico - Bioquímico                                         Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a executar tarefas 

diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, análise 

de toxinas, substâncias de origem animal, mineral e vegetal, matérias  primas e de produtos acabados, 

valendo-se de técnica e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender às 

receitas médicas, odontológicas, veterinárias e disposições legais.  

  

Área de Atuação: Manipulação e Análise 

 

C.B.O nº - 2234-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 



 

 

 

 

Carreira: Farmacêutico - Bioquímico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Farmacêutico - Bioquímico                                        Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a executar tarefas 

diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, análise 

de toxinas, substâncias de origem animal, mineral e vegetal, matérias  primas e de produtos acabados, 

valendo-se de técnica e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender às 

receitas médicas, odontológicas, veterinárias e disposições legais.  

 

Área de Atuação: Manipulação e Análise 

 

C.B.O nº - 2234-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Farmacêutico - Bioquímico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Farmacêutico - Bioquímico                                        Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a executar tarefas 

diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, análise 

de toxinas, substâncias de origem animal, mineral e vegetal, matérias primas e de produtos acabados, 



valendo-se de técnica e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender às 

receitas médicas, odontológicas, veterinárias e disposições legais.  

 

Área de Atuação: Manipulação e Análise 

 

C.B.O nº - 2234-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carreira: Psicólogo 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicólogo                                                                         Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a aplicar 

conhecimento no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

social, educacional e do trabalho.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Reabilitação Social 

 

C.B.O nº - 2515-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento 

social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e 

tratamento; 

- desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida 

comunitária; 

- articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de 

assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 

- atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas 

adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; 

- reunir informações a respeito de pacientes, levando dados psicopatológicos, para fornecer aos 

médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

- aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 

- realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos 

relacionados à fase da vida em que se encontram; 

- realizar trabalho de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; 

- realizar análise com os pais responsáveis; 

- atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação de aprendizagem e novos métodos de 

ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino 

adequado; 

-promover a reeducação de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 

- prestar orientações aos professores; 

- exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da 

elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programa; 

- participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada 

ao trabalho; 

- compor a equipe do PSF, caso necessário; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 



 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicólogo 30 horas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicólogo                                         Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a aplicar 

conhecimento no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

social, educacional e do trabalho.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Reabilitação Social 

 

C.B.O nº - 2515-10 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicólogo 30 horas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicólogo                                         Nível: III 

 



Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a aplicar 

conhecimento no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

social, educacional e do trabalho.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Reabilitação Social 

 

C.B.O nº - 2515-10 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicólogo 30 horas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicólogo                                         Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a aplicar 

conhecimento no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

social, educacional e do trabalho.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Reabilitação Social 

 

C.B.O nº - 2515-10 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 



T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicólogo ESF 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 



 

Cargo / Emprego: Psicólogo ESF  

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a aplicar 

conhecimento no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

social, educacional e do trabalho.  

 

Área de Atuação: Clínica Médica e Reabilitação Social 

 

C.B.O nº - 2515-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento 

social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e 

tratamento; 

- desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida 

comunitária; 

- articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de 

assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 

- atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas 

adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; 

- reunir informações a respeito de pacientes, levando dados psicopatológicos, para fornecer aos 

médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

- aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 

- realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos 

relacionados à fase da vida em que se encontram; 

- realizar trabalho de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; 

- realizar análise com os pais responsáveis; 

- atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação de aprendizagem e novos métodos de 

ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículo, escolares e técnicas de ensino 

adequado; 

-promover a reeducação de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 

- prestar orientações aos professores; 

- exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da 

elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programa; 

- participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada 

ao trabalho; 

- seguir as diretrizes e orientações do SUS, SUAS e da Portaria nº 648 de 28/03/2006; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Enfermeiro 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 



Cargo / Emprego: Enfermeiro                                                                     Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, organizar, 

supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos de saúde, escolas e creches municipais, 

bem como participar da elaboração de programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Enfermagem Padrão 

 

C.B.O nº - 2235-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de 

atendimentos aos pacientes e doentes; 

- planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim 

de garantir um elevado padrão de assistência; 

- desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no 

atendimento aos pacientes e doentes; 

- coletar e analisar dados sócio- sanitários da comunidade ser atendida pelos programas específicos de 

saúde; 

- estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 

disponíveis; 

- realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de 

motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; 

- supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 

- supervisionar o controle de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos; 

- coordenar as atividades de vacinação; 

- elaborar as escalas mensais de trabalho e supervisionar a escala de serviço diário do pessoal de 

enfermagem para as atividades internas e externas; 

- supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando sistematicamente o 

funcionamento e a qualidade dos aparelhos utilizados na área de enfermagem, providenciando a 

reparação ou substituição quando necessários; 

- divulgar e discutir com a equipe de enfermagem as diretrizes e normas de secretaria municipal da 

saúde, bem como colaborar na supervisão quanto ao cumprimento deste; 

- participar com o gerente da unidade, da previsão de pessoal, material e equipamento da unidade, bem 

como colaborar na avaliação de qualidade destes; 

- planejar, executar e/ou participar dos programas de treinamento em serviços, principalmente do 

pessoal de enfermagem; 

- participar do planejamento e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

particularmente aqueles prioritários e de alto risco; 

- desenvolver e/ou colaborar em pesquisas da área da saúde; 

- proceder aos registros dos procedimentos realizados, bem como de dados estatísticos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 



Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Enfermeiro 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Enfermeiro                                                                    Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, organizar, 

supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos de saúde, escolas e creches municipais, 

bem como participar da elaboração de programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Enfermagem Padrão 

 

C.B.O nº - 2235-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Enfermeiro 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Enfermeiro                                                                  Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, organizar, 

supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos de saúde, escolas e creches municipais, 

bem como participar da elaboração de programas de saúde pública. 

 



Área de Atuação: Enfermagem Padrão 

 

C.B.O nº - 2235-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Enfermeiro 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Enfermeiro                                                                   Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, organizar, 

supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos de saúde, escolas e creches municipais, 

bem como participar da elaboração de programas de saúde pública. 

 

Área de Atuação: Enfermagem Padrão 

 

C.B.O nº - 2235-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 



Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Coordenador de Saúde Mental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Coordenador de Saúde Mental 

                                                                                                                              Nível: I 

 

Descrição Resumida: 



 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, os quais se destinam a coordenação 

das atividades na saúde mental do Município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Assistência Social/Saúde 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- coordenar as atividades na área da Saúde Mental; 

- planejar e coordenar, prioritariamente, a execução de ações face à problemática do abuso de álcool e 

outras drogas; 

- planejar e coordenar a execução de ações visando à promoção do bem estar individual e coletivo; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo 

no curso de Medicina, 

Assistência Social, 

Psicologia, Enfermagem ou 

Terapia Ocupacional 

Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Coordenador de Saúde Mental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Coordenador de Saúde Mental 

                                                                                                                              Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, os quais se destinam a coordenação 

das atividades na saúde mental do Município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Assistência Social/Saúde 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 



 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Coordenador de Saúde Mental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Coordenador de Saúde Mental 

                                                                                                                              Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, os quais se destinam a coordenação 

das atividades na saúde mental do Município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Assistência Social/Saúde 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Coordenador de Saúde Mental 

 



Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Coordenador de Saúde Mental 

                                                                                                                              Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, os quais se destinam a coordenação 

das atividades na saúde mental do Município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Assistência Social/Saúde 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Assistente Social 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Assistente Social                                                             Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar 

programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 

integração na comunidade. 

 



Área de Atuação: Reabilitação e Reintegração Social 

 

C.B.O nº - 2516-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, 

como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; 

- elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de 

trabalho; 

- elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde 

pública, higiene e saneamento; 

- organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 

- orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face aos problemas de habilitação, saúde, 

higiene, educação, planejamento familiar e outros; 

- promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas e domicílios, e 

outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de 

pessoas; 

- organizar e manter atualizadas referências sobre as características sócio- econômicas dos servidores 

municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social; 

- participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e 

pedagógico na rede escolar municipal; 

- aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; 

- atender aos serviços da Prefeitura Municipal que se encontrem em situação-problema; 

- atuar junto a servidores municipais aposentados; 

- realizar visitas de supervisão nas creches, elaborando propostas de trabalho, relatórios de avaliação e, 

discutindo alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação das creches; 

- programar atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e 

servidores em geral das diversas áreas da prefeitura municipal; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 

T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Assistente Social 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Assistente Social                                                           Nível: II 



 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar 

programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 

integração na comunidade. 

 

Área de Atuação: Reabilitação e Reintegração Social 

 

C.B.O nº - 2516-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato- 

Sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Assistente Social 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Assistente Social                                                          Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar 

programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 

integração na comunidade. 

 

Área de Atuação: Reabilitação e Reintegração Social 

 

C.B.O nº - 2516-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 



Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Assistente Social 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Assistente Social                                                          Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar 

programas de assistências e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 

integração na comunidade. 

 

Área de Atuação: Reabilitação e Reintegração Social 

 

C.B.O. nº - 2516-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Civil 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Civil                                                            Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Construção 

 

C.B.O nº - 2142-05 

 

Descrição Detalhada: 

 



-estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; 

- elaborar normas e acompanhar concorrências; 

- elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da 

execução de planos de obras; 

- acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo da prefeitura municipal ou de 

terceiros; 

- promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras; 

- analisar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais 

como: orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; 

- promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares; 

- fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de cronogramas e 

projetos aprovados; 

- realizar adaptações de projetos de obras públicas em função das dificuldades e necessidades do órgão 

competente durante a execução do projeto; 

- proceder a cotação de preços de mercado; 

- elaborar projetos de sinalização;  

- atuar no plano de combate a enchentes; 

- participar de discussões e interagir na elaboração de proposituras para a legislação e edificações e 

urbanismo, plano diretor e matérias correlatas; 

- expedir certidões na área e em matérias de sua competência; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Civil 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Civil                                                           Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Construção 

 

C.B.O nº - 2142-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 



Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Civil 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Civil                                                         Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Construção 

 

C.B.O nº - 2142-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Civil 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 



 

Cargo / Emprego: Engenheiro Civil                                                         Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

 

Área de Atuação: Planejamento/ Construção 

 

C.B.O nº - 2142-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Agrônomo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Agrônomo                                                            Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos ligados à agricultura geral, zootecnia, horticultura, fruticultura, grandes culturas, 

solos, mecanização e construções rurais, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. Compete ao 

Engenheiro Agrônomo orientar a produção, conservação, transformação e colocação do alimento no 

mercado, cuidando do aproveitamento racional e sustentado dos recursos naturais e renováveis. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº - 2142-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- estudar, avaliar e elaborar projetos relacionados a sua área de atuação; 

- estudar, pesquisar e aperfeiçoar a evolução genética das espécies vegetais; 



- pesquisar e controlar pragas e doenças em vegetais; 

- elaborar novos métodos de produção ou aperfeiçoar os já existentes; 

- orientar e estudar as propriedades, qualidades e tratamento do solo; 

- planejar a execução de construções e instalações rurais; 

- colaborar com outros técnicos na construção de estradas e vias rurais; 

- proceder ao aviamento de receituário para correção e adubação do solo, bem como para o combate de 

pragas e doenças das grandes culturas e pastagens; 

- atuar no melhoramento genético de plantas e animais; 

- expedir certidões na área e em matérias de sua competência; 

- analisar a viabilidade técnica e econômica de atividades relacionadas a sua área de competência; 

- estudar, avaliar e elaborar projetos relacionados a agricultura familiar e agroecologia; 

- adaptar-se as novas tecnologias, ter preocupação ecológica, ambiental e responsabilidade social; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

Carreira: Engenheiro Agrônomo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Agrônomo                                                            Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos ligados à agricultura geral, zootecnia, horticultura, fruticultura, grandes culturas, 

solos, mecanização e construções rurais, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº 02020 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 



Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Agrônomo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Agrônomo                                                            Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos ligados à agricultura geral, zootecnia, horticultura, fruticultura, grandes culturas, 

solos, mecanização e construções rurais, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº 02020 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Agrônomo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Agrônomo                                                            Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam a estudar, avaliar 

e elaborar projetos ligados à agricultura geral, zootecnia, horticultura, fruticultura, grandes culturas, 

solos, mecanização e construções rurais, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 



Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº 02020 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Ambiental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Ambiental                                                            Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam aos projetos de 

preservação e expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de 

reprodução e exploração da vegetação florestal. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº - 2221-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- estudar o índice de crescimento de árvores e os seus cultivos em diferentes condições, examinando e 

classificando diferentes espécies, composição do solo, temperatura e umidade relativa do ar, visando 

estabelecer o grau de correlação existente entre o comportamento das árvores e o seu meio ambiente; 

- organizar e controlar o reflorestamento e a conservação de zonas de praças e parques municipais e a 

exploração de viveiros de plantas, favorecendo seu crescimento por meio de poda, desbaste e 

extirpação de árvores doentes e por outros métodos, para preservar e desenvolver as zonas verdes; 

- planejar o plantio e o corte das árvores, observando a época própria e determinando as técnicas mais 

apropriadas, para obter uma produção máxima e contínua; 

- identificar as diversas espécies de árvores, utilizando cálculos matemáticos na determinação da 

altura, do diâmetro do tronco e da copa, da profundidade e disponibilidade das raízes para determinar a 

idade, duração de vida e condições de adaptação das espécies ao meio ambiente; 



- analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que 

contribuem para a redução da cobertura florestal, fazendo observações e realizando T.S.P.C.s, para 

recomeçar e desenvolver medidas de combate aos mesmos; 

- examinar os efeitos da poda, baseando-se no rendimento observado, para determinar métodos e 

épocas mais favoráveis à execução da mesma; 

- efetuar estudos sobre produção e seleção de sementes, realizando T.S.P.C.s e testes de laboratório ou 

de outro tipo, para melhorar a germinação das mesmas; 

- elaborar projetos e laudos técnicos para apreciação de órgãos fiscalizadores; 

- executar outras atividades correlatas. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público  

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Ambiental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Ambiental                                                            Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam aos projetos de 

preservação e expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de 

reprodução e exploração da vegetação florestal. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº - 2221-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 



 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Ambiental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Ambiental                                                            Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam aos projetos de 

preservação e expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de 

reprodução e exploração da vegetação florestal. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº - 2221-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Ambiental 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Ambiental                                                            Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, pois se destinam aos projetos de 

preservação e expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de 

reprodução e exploração da vegetação florestal. 

Área de Atuação: Planejamento/Agricultura/Meio-Ambiente 

 

C.B.O nº - 2221-05 



 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Mecânico de Automóveis 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Mecânico de Automóveis                             Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, referente a processos mecânicos, 

máquinas em geral; instalações elétricas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos 

automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e 

de ar condicionado e serviços afins e correlatos. 

Área de Atuação: Planejamento/Mecânica 

 

C.B.O nº - 2144-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; 

- Vistoriar, periciar, avaliar, fornecer laudos e pareceres técnicos; 

- Padronizar, mensurar e controlar a qualidade dos veículos constantes da frota municipal; 

- Conduzir e/ou vistoriar a equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção dos 

veículos; 

 - Elaborar planos de manutenção preventiva e preditiva, inspecionando, testando e 

coletando dados técnicos de funcionamento dos sistemas, conjuntos mecânicos e 

componentes da frota municipal; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 



T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Mecânico de Automóveis 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Mecânico de Automóveis                            Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, referente a processos mecânicos, 

máquinas em geral; instalações elétricas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos 

automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e 

de ar condicionado e serviços afins e correlatos. 

Área de Atuação: Planejamento/Mecânica 

C.B.O nº - 2144-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Mecânico de Automóveis 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 



Cargo / Emprego: Engenheiro Mecânico de Automóveis                                 Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, referente a processos mecânicos, 

máquinas em geral; instalações elétricas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos 

automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e 

de ar condicionado e serviços afins e correlatos. 

Área de Atuação: Planejamento/Mecânica 

 

C.B.O nº - 2144-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Engenheiro Mecânico de Automóveis 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Engenheiro Mecânico de Automóveis                               Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, referente a processos mecânicos, 

máquinas em geral; instalações elétricas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos 

automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e 

de ar condicionado e serviços afins e correlatos. 

Área de Atuação: Planejamento/Mecânica 

 

C.B.O nº - 2144-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 



 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Arquiteto 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Arquiteto                                                                         Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaboração e 

execução de projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras, estudando 

características e preparando programas e métodos de trabalho e especificando os recursos necessários 

para permitir a construção, montagem e manutenção.  

 

Área de Atuação: Planejamento e Construção 

 

C.B.O nº - 2141-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- elaborar projetos a partir de idéias, impressões, tipologia e custos; 

- planejar as plantas e especificações do projetos, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e 

estéticos, para integrar tais elementos dentro de um espaço físico; 

- elaborar os projetos finais, segundo sua imaginação e capacidade inventiva, obedecendo às normas e 

regulamentos de construções vigentes, bem como, o estilo arquitetônico do lugar; 

- promover estudos sobre viabilidade técnica; 

- consultar interessados sobre o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos 

equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico-funcional do conjunto; 

- preparar plantas, maquetes e estruturas de construções, determinando características gerais, 

pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes; 

- planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reformas e reparos de edificações; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 



 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Arquiteto 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Arquiteto                                                                       Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaboração e 

execução de projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras, estudando 

características e preparando programas e métodos de trabalho e especificando os recursos necessários 

para permitir a construção, montagem e manutenção. 

 

Área de Atuação: Planejamento e Construção 

 

C.B.O nº - 2141-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Arquiteto 



 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Arquiteto                                                                     Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaboração e 

execução de projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras, estudando 

características e preparando programas e métodos de trabalho e especificando os recursos necessários 

para permitir a construção, montagem e manutenção. 

 

Área de Atuação: Planejamento e Construção 

 

C.B.O nº - 2141-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Arquiteto 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Arquiteto                                                                      Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaboração e 

execução de projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras, estudando 

características e preparando programas e métodos de trabalho e especificando os recursos necessários 

para permitir a construção, montagem e manutenção. 

 

Área de Atuação: Planejamento e Construção 

 

C.B.O nº - 2141-05 

 

Descrição Detalhada: 



 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Químico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Químico                                                                         Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a análise química e 

físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal, 

padronização e controle de qualidade do abastecimento do município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Análises  

 

C.B.O nº - 2145-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- elaborar, estudar e executar projetos relacionados a sua área; 

- promover estudos sobre viabilidade técnica; 

- planejar, orientar e fiscalizar a qualidade do abastecimento de água; 

-operar equipamentos e instalações relativas à profissão de químico e execução de trabalhos técnicos 

de química; 

- realizar estudos de viabilidade técnica e técnico-econômica relacionados com a atividade de químico 

- realizar o controle de qualidade de águas potáveis, de águas de piscina, etc; 

- realizar análises químicas e físico-químicas 

- fazer exames e controle da poluição em geral e da segurança ambiental, quando causados por agentes 

químicos e biológicos; 

- realizar pesquisas, estudos, planejamentos, perícias, consultorias e apresentação de pareceres 

técnicos na área da Química; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 



Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Químico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Químico                                                                         Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a análise química e 

físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal, 

padronização e controle de qualidade do abastecimento do município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Análises   

 

C.B.O nº - 2145-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Químico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Químico                                                                         Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 



Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a análise química e 

físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal, 

padronização e controle de qualidade do abastecimento do município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Análises 

 

C.B.O nº - 2145-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Químico 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Químico                                                                         Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a análise química e 

físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal, 

padronização e controle de qualidade do abastecimento do município. 

 

Área de Atuação: Planejamento/Análises  

 

C.B.O nº - 2145-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 



 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                   Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, 

assistente ou oponente, no sentido de resguardar interesses da municipalidade; 

- prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre 

assuntos de interesse da Administração Pública, através de pesquisas da legislação, jurisprudência, 

doutrina e demais dispositivos legais; 

- estudar e redigir minutas de projetos de lei, decretos, demais atos normativos, bem como documentos 

contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; 

Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades 

interessadas; 

- efetuar a cobrança judicial da divida ativa; 

- promover desapropriações de forma amigável ou judicial; 

- estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentam aspectos jurídicos específicos; 

- assistir a Prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas 

ou privadas; 

- estudar processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessado o 

Município, examinando toda a documentação concernente à transação; 

- exarar pareceres em contratos, licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações de outras 

Secretarias; 

- acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, 

recursos em geral, petições em processos, audiências e todos os demais procedimentos em que 

estiverem presentes interesses do Município; 

- participar de comissões de concursos, propaganda e licitação; 



- realizar sindicâncias e processos administrativos; 

- analisar projetos assistencialistas; 

- prestar informações ao Poder Legislativo; 

- acompanhar inquéritos policiais nas Delegacias; 

- realizar trabalhos relacionados ao estudo, aperfeiçoamento e divulgação da legislação fiscal; 

- remeter à Secretaria da Fazenda cópias de decretos ou revogação, para fins de cancelamento de 

débitos fiscais ou de recadastramento; 

- prestar atendimento aos contribuintes  

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                 Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 



Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 



C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                   Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, 

assistente ou oponente, no sentido de resguardar interesses da municipalidade; 

- prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre 

assuntos de interesse da Administração Pública, através de pesquisas da legislação, jurisprudência, 

doutrina e demais dispositivos legais; 

- estudar e redigir minutas de projetos de lei, decretos, demais atos normativos, bem como documentos 

contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; 

Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades 

interessadas; 

- efetuar a cobrança judicial da divida ativa; 

- promover desapropriações de forma amigável ou judicial; 

- estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentam aspectos jurídicos específicos; 

- assistir a Prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas 

ou privadas; 

- estudar processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessado o 

Município, examinando toda a documentação concernente à transação; 

- exarar pareceres em contratos, licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações de outras 

Secretarias; 

- acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, 

recursos em geral, petições em processos, audiências e todos os demais procedimentos em que 

estiverem presentes interesses do Município; 

- participar de comissões de concursos, propaganda e licitação; 

- realizar sindicâncias e processos administrativos; 

- analisar projetos assistencialistas; 

- prestar informações ao Poder Legislativo; 

- acompanhar inquéritos policiais nas Delegacias; 

- realizar trabalhos relacionados ao estudo, aperfeiçoamento e divulgação da legislação fiscal; 

- remeter à Secretaria da Fazenda cópias de decretos ou revogação, para fins de cancelamento de 

débitos fiscais ou de recadastramento; 



- prestar atendimento aos contribuintes  

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                 Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 



Carreira: Procurador Municipal 30 horas (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Procurador Municipal 30 horas  (extinto na vacância) 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Procurador Municipal                                                Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a prestar assistência 

em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 

 

Área de Atuação: Todas as áreas do Direito 

 

C.B.O nº - 2412-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 



 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carreira: Sociólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Sociólogo                                                                         Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a pesquisar as 

condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições comunitárias, 

efetuando levantamentos, observações locais, estatísticas, informações e relações individuais, 

familiares ou comunitárias, visando entender os problemas das áreas de atuação, como saúde, 

educação, trabalho, promoção social e outros, tanto no meio rural, como urbano.  

 

Área de Atuação: Levantamentos Históricos 

 

C.B.O nº - 2511-20 

 

Descrição Detalhada: 

 

- elaborar metodologias e técnicas específicas de investigação social aplicadas à saúde, habilitação e 

outras áreas de atuação humana, baseando-se em projetos experimentais ou pesquisas anteriores, para 

possibilitar a formulação e o aperfeiçoamento de modelos de pesquisa; 

- participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e 

implantação de projetos, realizando levantamentos de dados e sua respectiva análise, entre sociedade – 

economia – cultura; 

- efetuar análises de dinâmica social das instituições públicas e privadas, relacionadas ao bem – estar 

da comunidade; 

- delimitar os aspectos dos fenômenos sócio- econômicos e culturais, transformando expectativas em 

questionários para levantamento de dados; 

- utilizar-se de técnicas estatísticas para tabulação e parametrização de dados colhidos; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Sociólogo 

 



Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Sociólogo                                                                       Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a pesquisar as 

condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições comunitárias, 

efetuando levantamentos, observações locais, estatísticas, informações e relações individuais, 

familiares ou comunitárias, visando entender os problemas das áreas de atuação, como saúde, 

educação, trabalho, promoção social e outros, tanto no meio rural, como urbano.  

 

Área de Atuação: Levantamentos Históricos 

 

C.B.O nº - 2511-20 

 

Descrição Detalhada: 

 

- ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Sociólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Sociólogo                                                                      Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a pesquisar as 

condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições comunitárias, 

efetuando levantamentos, observações locais, estatísticas, informações e relações individuais, 

familiares ou comunitárias, visando entender os problemas das áreas de atuação, como saúde, 

educação, trabalho, promoção social e outros, tanto no meio rural, como urbano.  

 

Área de Atuação: Levantamentos Históricos 

 

C.B.O nº - 2511-20 

 



Descrição Detalhada: 

 

- ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

Carreira: Sociólogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Sociólogo                                                                      Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a pesquisar as 

condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições comunitárias, 

efetuando levantamentos, observações locais, estatísticas, informações e relações individuais, 

familiares ou comunitárias, visando entender os problemas das áreas de atuação, como saúde, 

educação, trabalho, promoção social e outros, tanto no meio rural, como urbano.  

 

Área de Atuação: Levantamentos Históricos 

 

C.B.O nº - 2511-20 

 

Descrição Detalhada: 

 

- ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40(quarenta) horas semanais. 

 

Carreira: Contador 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 



 

Cargo / Emprego: Contador                                                                         Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências 

legais técnicas. Executar tarefas de análise orçamentária e de preços e custos visando a perfeita 

utilização dos recursos públicos.  

 

Área de Atuação: Orçamento e Contabilidade 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- planejar o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e às 

exigências legais, possibilitando o controle contábil e orçamentário; 

- supervisionar os trabalhos de contabilização, observando plano de contas adotado; 

- inspecionar a escrituração de livros contábeis, verificando se os registros correspondem aos 

documentos de origem; 

- controlar a conciliação de contas, conferindo saldos e verificando possíveis erros; 

- proceder a classificação de contas e despesas; 

- reavaliar o ativo e depreciar bens; 

- organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas; 

- preparar declaração de imposto de renda; 

- elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e financeira; 

- elaborar a LDO e o PPA; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Nenhum Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

Carreira: Contador 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Contador                                                                       Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 



Executa tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências 

legais técnicas. Executar tarefas de análise orçamentária e de preços e custos visando a perfeita 

utilização dos recursos públicos.  

 

Área de Atuação: Orçamento e Contabilidade 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

Carreira: Contador 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Contador                                                                      Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências 

legais técnicas. Executar tarefas de análise orçamentária e de preços e custos visando a perfeita 

utilização dos recursos públicos.  

 

Área de Atuação: Orçamento e Contabilidade 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 



 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

 

Carreira: Contador 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Contador                                                                      Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências 

legais técnicas. Executar tarefas de análise orçamentária e de preços e custos visando a perfeita 

utilização dos recursos públicos.  

 

Área de Atuação: Orçamento e Contabilidade 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo Nível I. 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Auditor Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 



Cargo / Emprego: Auditor Fiscal                                                                 Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de fiscalização e auditagem do cumprimento da legislação tributária e de posturas do 

município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação.  

 

Área de Atuação: Auditoria Financeira Externa 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- controlar, auditar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes, inclusive as 

de natureza assessórias e demais formalidades legais exigíveis e a realização da receita municipal e 

formalização da exigência de créditos tributários; 

- executar vistorias iniciais e informar em processos administrativos relativos à localização e o 

funcionamento, bem como as alterações cadastrais do interesse da Fazenda Municipal, dos 

estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e similares; 

- orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária; 

- promover o lançamento dos tributos apurados em levantamentos e revisões fiscais; 

- examinar e/ou apreender notas, faturas, guias, livros, arquivos, papéis e demais documentos fiscais 

do contribuinte, sem aplicação de quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito do 

Fisco; 

- pesquisar e coletar dados nas repartições relativas ao recolhimento de tributos; 

- apreender aparelhos e máquinas autenticadoras em situação irregular ou que apresentem sinais de 

fraude; 

- autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais e autônomos em situação irregular; 

- propor cassação de alvará de licença e funcionamento de contribuintes que, reiteradamente, deixaram 

de cumprir a legislação tributária municipal; 

- embargar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em situação irregular, 

perante a Secretaria de Finanças do Município; 

- prestar informações em processos de certidão e efetuar consulta administrativa de natureza tributária; 

- fixar e revisar lançamento por estimativas; 

- efetuar estudos, pesquisas e pareceres de caráter tributário; 

- efetuar estudos e pesquisas para aperfeiçoamento de métodos e processos de arrecadação e 

fiscalização; 

- autenticar livros, documentos fiscais e vistos em alvarás de localização e funcionamento; 

- assessorar e assistir autoridades superiores para o desenvolvimento econômico do Município; 

- interpretar e aplicar a legislação tributária; 

- propor alteração na legislação tributária municipal, com vistas ao aprimoramento da arrecadação, 

fiscalização e simplificação das exigências legais; 

- executar as tarefas que lhe forem confiadas por seus superiores hierárquicos; 

- executar junto aos contribuintes de ICMS levantamento de dados destinados a preenchimento das 

declarações, preenchimento das declarações substitutivas, elaboração do relatório e do pedido de 

retificação e inclusão de dados, bem como a entrega destes, das declarações substitutivas, 

acompanhadas das respectivas declarações que contiverem erros ou omissões, e das declarações dos 

contribuintes omissos junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 



T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas seman 
 

 

 

 

 

 

Carreira: Auditor Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Auditor Fiscal                                                               Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de fiscalização e auditagem do cumprimento da legislação tributária e de posturas do 

município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação.  

 

Área de Atuação: Auditoria Financeira Externa 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

 

 

Carreira: Auditor Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 



Cargo / Emprego: Auditor Fiscal                                                              Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de fiscalização e auditagem do cumprimento da legislação tributária e de posturas do 

município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação.  

 

Área de Atuação: Auditoria Financeira Externa 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

 

 

Carreira: Auditor Fiscal 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Auditor Fiscal                                                              Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de fiscalização e auditagem do cumprimento da legislação tributária e de posturas do 

município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação.  

 

Área de Atuação: Auditoria Financeira Externa 

 

C.B.O nº - 2522-05 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 



T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Analista de Sistemas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Analista de Sistemas                                                                 Nível: I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e visual, pois desenvolve atividades de 

elaboração de projetos, desenvolvimento de sistemas, assessoria e suporte na área de informática.  



 

Área de Atuação: Análise de Sistemas 

 

C.B.O nº - 08320 

 

Descrição Detalhada: 

 

- participar ou assessorar a realização de eventos, seminários e cursos compatíveis na sua área de 

atuação; 

- analisar e projetar sistemas de informações, tendo em vista requisitos definidos; 

- definir, estruturar, realizar testes e simulações de programas e sistemas de informação; 

- elaborar e codificar programas; 

- realizar estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e sistemas de 

informação, assim como máquinas e aparelhos de informática; 

- fiscalizar, controlar a operação de sistemas de processamento de dados, internet e intranet; 

- dar suporte técnico e consultoria especializada em informática para os usuários da rede; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nenhuma 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 

 

Carreira: Analista de Sistemas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Analista de Sistemas                                                                 Nível: II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e visual, pois desenvolve atividades de 

elaboração de projetos, desenvolvimento de sistemas, assessoria e suporte na área de informática.  

 

Área de Atuação: Análise de Sistemas 

 

C.B.O nº - 08320 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 



 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato sensu 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço 

Físico 
Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Analista de Sistemas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Analista de Sistemas                                                                 Nível: III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e visual, pois desenvolve atividades de 

elaboração de projetos, desenvolvimento de sistemas, assessoria e suporte na área de informática.  

 

Área de Atuação: Análise de Sistemas 

 

C.B.O nº - 08320 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 



Carreira: Analista de Sistemas 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Analista de Sistemas                                                                 Nível: IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e visual, pois desenvolve atividades de 

elaboração de projetos, desenvolvimento de sistemas, assessoria e suporte na área de informática.  

 

Área de Atuação: Análise de Sistemas 

 

C.B.O nº - 08320 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 
T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Direção Escolar 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Diretor Escolar                                                           

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e intelectual, para a administração e gestão 

escolar.  

 

Área de Atuação: Gestão Escolar 

 

C.B.O nº - 1313-10 

 

Descrição Detalhada: 

 



- elaborar e executar a proposta pedagógica; 

- administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros; 

- zelar pelo cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

- zelar pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos; 

- viabilizar meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 

- articular a integração da escola com as famílias e a comunidade; 

- informar aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica; 

- notificar o Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca, ao respectivo 

representante do Ministério Público da relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima 

de cinquenta por cento do percentual permitido em Lei; 

- subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes dos diferentes colegiados, no 

tocante às normas vigentes, e representar aos órgãos superiores da administração sempre que houver 

decisão em desacordo com a legislação; 

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Pós graduação em 

Gestão Escolar de, no 

mínimo, 360 horas 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Direção Escolar 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Vice-Diretor Escolar              

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas que requerem constante esforço mental e intelectual, para a administração e gestão 

escolar.  

 

Área de Atuação: Gestão Escolar 

 

C.B.O nº - 1313-10 

 

Descrição Detalhada: 

 

- responder pela Direção da Escola no horário em que lhe é confiado; 



- substituir o Diretor da Escola em suas ausências e impedimentos; 

- coadjuvar o Diretor nos desempenhos das atribuições que lhes são próprias; 

- participar da elaboração da proposta Pedagógica, do Regimento Escolar e Plano de Gestão; 

- acompanhar e controlar execução das programações relativas às atividades de apoio administrativo e 

apoio técnico pedagógico, mantendo o diretor informado sobre o andamento das mesmas; 

- coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar, mobiliário e 

equipamentos da escola; 

- supervisionar a merenda e o transporte escolar;   

- executar outras atribuições afins.  

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Pedagogia com 

Administração Escolar 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicopedagogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicopedagogo                                                             Nível II 

 

Descrição Resumida: 

 

Intervir psicopedagogicamente no processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo por enfoque o 

sujeito que aprende em seus vários contextos. 

  

Área de Atuação: Educação 

 

C.B.O nº - 239425 

 

Descrição Detalhada: 

 

- realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica mediante a utilização de instrumentos e técnicas 

próprios de Psicopedagogia;  



- realizar consultoria e assessoria psicopedagógicas objetivando a identificação, a análise e a 

intervenção nos problemas do processo de aprendizagem. 

- realizar avaliações psicopedagógicas do processo ensino aprendizagem dos alunos;  

- entrevistar professores e pais, investigando a história escolar do aluno; 

- planejar intervenções psicopedagógicas com alunos, professores e gestores; 

- fazer encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; 

- participar de orientações pedagógicas e técnicas com os professores; 

- acompanhar processo de avaliação do aluno, e orientar a organização do plano individualizado; 

- realizar visitas domiciliares para conhecer o universo sócio familiar do aluno; 

- contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de 

atendimento; 

- documentar a avaliação do aluno na Unidade Escolar; 

- elaborar parecer técnico dos alunos atendidos e emitir devolutivas a professores e famílias sempre 

que solicitada ou necessário; 

- participar de reuniões para estudo de caso com equipe multidisciplinar para fechamentos de 

avaliações e modificações em cadastros; 

- participar da análise dos programas da Unidade Escolar; 

- participar das HTPC’s da Escola, e de reuniões extraordinárias, sob convocação;  

- gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; 

- planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e professores; 

- orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos. 

 

 

 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Nível Superior em 

Pedagogia com pós-

graduação em 

Psicopedagogia clínica 

ou nível superior em 

Psicologia e Pedagogia 

ou nível superior em 

Psicologia com 

especialização em 

psicopedagogia 

clínica. 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

 

 

 



 

 

Carreira: Psicopedagogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicopedagogo                                                             Nível III 

 

Descrição Resumida: 

 

Intervir psicopedagogicamente no processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo por enfoque o 

sujeito que aprende em seus vários contextos. 

  

Área de Atuação: Educação 

 

C.B.O nº - 239425 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível II 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 

T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Psicopedagogo 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Psicopedagogo                                                             Nível IV 

 

Descrição Resumida: 

 

Intervir psicopedagogicamente no processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo por enfoque o 

sujeito que aprende em seus vários contextos. 

  

Área de Atuação: Educação 

 

C.B.O nº - 239425 

 



 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível II 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 

T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Controlador Interno 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Controlador Interno                                                            Nível I 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de avaliação e cumprimento de metas físicas e financeiras dos planos orçamentário, 

bem como a eficiência de seus resultados. 

  

Área de Atuação: Controladoria/Fiscalização 

 

C.B.O nº - 410105 

 

Descrição Detalhada: 

 

- avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a 

eficiência dos seus resultados; 

- comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

- comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência 

dos resultados alcançados; 



- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município; 

- apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional; 

- em conjunto com autoridades da administração financeira do Município, assinar o Relatório de 

Gestão Fiscal; 

- atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, 

pagadores ou assemelhados; 

 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Possuir diploma de 

graduação de Direito, 

Administração, 

Ciências Contábeis, 

Gestão Pública ou 

Economia e 5 (cinco) 

anos de experiência 

em trabalhos de gestão 

na Administração 

Pública. 
T.S.P.C. Nenhum Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público 

 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
 

Carreira: Controlador Interno 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Controlador Interno                                                            Nível II 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de avaliação e cumprimento de metas físicas e financeiras dos planos orçamentário, 

bem como a eficiência de seus resultados. 

  

Área de Atuação: Controladoria/Fiscalização 

 

C.B.O nº - 410105 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Especialização Lato 

sensu 



T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Carreira: Controlador Interno 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Controlador Interno                                                            Nível III 

 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de avaliação e cumprimento de metas físicas e financeiras dos planos orçamentário, 

bem como a eficiência de seus resultados. 

  

Área de Atuação: Controladoria/Fiscalização 

 

C.B.O nº - 410105 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Mestrado 

T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

Carreira: Controlador Interno 

 

Grupo Ocupacional: Universitário 

 

Cargo / Emprego: Controlador Interno                                                            Nível IV 



 

Descrição Resumida: 

 

Executa tarefas de avaliação e cumprimento de metas físicas e financeiras dos planos orçamentário, 

bem como a eficiência de seus resultados. 

  

Área de Atuação: Controladoria/Fiscalização 

 

C.B.O nº - 410105 

 

 

Descrição Detalhada: 

 

- Ver descrição do Cargo de Nível I 

 

Habilidades e Competências: 

 

Formação Ensino Superior Completo Especialização Doutorado 

T.S.P.C. 03 anos Sexo Masculino ou Feminino 
Idade Superior a 18 anos Liderança Constante 
Esforço Físico Moderado Esforço Mental Constante 

 

Formas de Ingresso: concurso público ou progressão funcional 

 

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI 

 

DESCRIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

 

DESCRIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DAS FUNÇÕES 

GRATIFICADAS 

 

FUNÇÕES GRATIFICADAS POR SECRETARIA: 

 

I - GABINETE: 

 

Função Gratificada Competências 
Secretária de Gabinete Tem como atribuição assessorar o Chefe do 

Poder Executivo, mediante organização da 

agenda, correspondências, programação de 

viagens e outras atividades afins. 
Motorista de Gabinete Tem como atribuição conduzir o veículo oficial 

destinado aos compromissos funcionais do 

Chefe do Poder Executivo. 

 

II - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor Jurídico de RH e Pessoal  Tem como atribuição prestar assessoria 

jurídica às unidades administrativas da 

Administração Municipal sobre direitos e 



deveres dos servidores públicos, interpretando 

normas legais administrativas diversas; 

organizar sindicâncias e processos 

administrativos.  
Assessor Jurídico de Licitações e 

Contratos 
Tem como atribuição prestar assessoria 

jurídica relativa a contratos, licitações, 

convênios, mediante elaboração de pareceres, 

bem como minutas de editais e contratos. 
Assessor Jurídico Legislativo Tem como atribuição prestar assessoria 

jurídica relativa à elaboração de projetos leis, 

leis, decretos e portarias. 

Assessor de Ações Comunitárias e 

Educação para o Trânsito e Segurança 

Pública 

Tem como atribuição assessorar na realização 

das ações comunitárias de educação para o 

trânsito e programas inerentes à segurança 

pública. 

Assessor de Controle e Processamento 

de Informações 
Tem como atribuição assessorar o 

Departamento no controle e processamento de 

informações gerais quanto ao trânsito e aos 

programas e ações de segurança pública. 
Assessor de Operações e Fiscalização de 

Trânsito e Segurança Pública 
Tem como atribuição assessorar na 

viabilização das operações fiscalizadoras de 

trânsito e de realizações dos programas de 

segurança pública. 

Assessor de Implantação de Sinalização 

Viária  
Tem como atribuição assessorar nas ações e 

projetos de implantação e/ou remodelação da 

sinalização viária. 

 

III - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE 

TRANSPORTES: 

 

Departamento de Recursos Humanos: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Gestão de Pessoal Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Levantamentos cadastrais 

e atualização dos prontuários dos 

servidores, anotações em carteiras de 

trabalho, certificações e declarações aos 

órgãos de previdência social, controles de 

freqüências, controle e organização dos 

Concursos Públicos e Processos Seletivos 

realizados, distribuição anual dos 

demonstrativos de imposto de renda; 

elaboração de relatórios periódicos ou 

quando solicitados sobre as atividades do 

Departamento e demais atividades correlatas 



ou complementares. 
Assessor de Processamento de Folha de 

Pagamento 
Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Aferimento de 

freqüências e horas extras, elaboração das 

guias de recolhimentos das obrigações 

patronais; controle e acompanhamento da 

distribuição de vale alimentação; 

acompanhamento de empréstimos 

consignados e o envio magnético de 

arquivos relacionados à folha pagamento; 

elaboração de relatórios periódicos ou 

quando solicitados sobre as atividades do 

Departamento e demais atividades correlatas 

ou complementares. 

 

 

Departamento de Informática, Ouvidoria e Serviço de Atendimento e Informações ao 

Cidadão: 

 

Departamento de Ouvidoria e Serviço de Atendimento e Informações ao Cidadão: 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Atendimento e 

Informação ao Cidadão 

Assessorar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: acompanhar o 

atendimento e serviços de informações ao 

público em geral; organizar o sistema de 

protocolização de documentos; propiciar 

agilidade na interlocução entre o Poder 

Público local e a comunidade; alimentar o 

Portal de Transparência Pública dentro das 

atividades que lhes são pertinentes; ouvir o 

cidadão e prover com informações os órgãos 

da Administração Direta e Indireta, 

objetivando a criação de políticas públicas 

de atendimento ao Cidadão voltadas para a 

melhoria da qualidade dos serviços Públicos 

da Prefeitura Municipal de Altinópolis; 

receber e examinar sugestões, reclamações, 

elogios e denúncias dos cidadãos relativos 

aos serviços e ao atendimento prestados 

pelos diversos órgãos da Prefeitura de 

Altinópolis, dando encaminhamento aos 



procedimentos necessários para a solução 

dos problemas apontados, possibilitando o 

retorno aos interessados e demais atividades 

correlatas ou complementares; 

 

Assessor de Acompanhamento de 

Procedimentos Internos e Interlocução 

Externa 

Assessorar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: acompanhar o 

atendimento e serviços de informações ao 

público em geral; organizar o sistema de 

protocolização de documentos; propiciar 

agilidade na interlocução entre o Poder 

Público local e a comunidade;  
 

Assessor de Programação e Manutenção de 

Rede 
Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: suporte aos usuários da 

rede de computadores, envolvendo a 

montagem, reparos, configurações de 

equipamentos e treinamentos; 

acompanhamento dos acessos e utilizações 

da rede, implantando procedimentos de 

restrição como senhas, elaboração de 

relatórios periódicos ou quando solicitados 

sobre as atividades do Departamento e 

demais atividades correlatas ou 

complementares. 

 

 

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Controle de Estoque Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: controle da entrada e 

saída de materiais; recepção e conferência 

de notas fiscais; elaboração de relatórios da 

movimentação de materiais para envio a 

Contabilidade; controle de lotes, condições 

de armazenamento, validade e organização 



estrutural; e demais atividades correlatas ou 

complementares. 

Assessor de Controle de Patrimônio Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: acompanhamento e 

execução de todas as fases da evolução 

patrimonial (registro, chapeamento, 

transferências, depreciações, e baixas), 

elaboração de relatórios administrativos para 

prestação de contas da respectiva área de 

atuação para os órgãos fiscalizadores; e 

demais atividades correlatas ou 

complementares.  

 

Departamento de Licitações e Administração de Materiais: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Compras Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: elaboração de 

orçamentos; recepção, análise e 

formalização dos processos de compras; 

controle dos contratos de prestação de 

serviços e demais atividades correlatas ou 

complementares. 
Assessor de Contratos  Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: execução dos 

documentos da fase externa e interna de 

aquisição de materiais e serviços; 

formalização de publicações e demais atos 

das legislações pertinentes; execução de 

contratos e termos aditivos e demais 

atividades correlatas ou complementares. 
Assessoria de Licitações Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: elaboração de editais e 

processos administrativos para instauração 



de licitações, minutas de editais e contratos, 

composição da comissão de licitações. 

 

 

Departamento de Fiscalização Geral e Tributos: 

 

Função Gratificada Competências 
Chefe de Seção de Dívida Ativa Coordenar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Lançamentos da dívida 

ativa; desenvolvimento conjunto com seus 

superiores de ferramentas que melhorem a 

arrecadação tributária; coordenação da 

equipe quanto à arrecadação de dívida ativa; 

coordenação da confecção de execuções 

fiscais relacionadas à Dívida Ativa e demais 

atividades correlatas ou complementares. 
Chefe de Seção de Tributos Coordenar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Lançamentos de IPTU, 

ISS e Taxas, Água e Esgoto, entre outros; 

coordenação da equipe quanto ao 

atendimento aos usuários; desenvolvimento 

conjunto com seus superiores de 

ferramentas que melhorem a arrecadação 

tributária; coordenação das diligências 

fiscalizadoras, análise das leituras de água e 

demais atividades correlatas ou 

complementares. 
Assessor de Acompanhamento e Registro 

de Consumo de Água 
Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: acompanhamento e 

aferimento das leituras de água realizadas, 

notificação de vazamentos, e outras 

ocorrências relacionadas. 

 

 

Departamento de Finanças e Contabilidade: 

 



Função Gratificada Competências 
Assessor de Empenho e Liquidação Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: elaboração das notas de 

empenho prévio das despesas autorizadas, 

fornecimento à contabilidade de elementos 

necessários para a correta contabilização 

dentro das normas da contabilidade pública; 

recepção, aferição e controle das notas 

fiscais; liquidação, emissão de ordens de 

pagamento, efetivação de pagamentos, 

arquivamento dos processos de despesas; 

elaboração de relatórios periódicos ou 

quando solicitados sobre as atividades do 

Departamento e demais atividades correlatas 

ou complementares. 
Assessor de Convênios Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: elaboração das prestações 

de contas dos recursos recebidos de outras 

esferas governamentais; controle e análise 

das prestações de contas dos recursos 

repassados às entidades do terceiro setor; 

acompanhamento do sistema de convênios 

(SICONV); elaboração de relatórios 

periódicos ou quando solicitados sobre as 

atividades do Departamento e demais 

atividades correlatas ou complementares. 
Assessor de Controle de Receitas Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Execução de conciliações 

bancárias; recepção e análise dos processos 

formalizados para pagamento; execução de 

pagamentos e demais atividades correlatas 

ou complementares.     

 

 

Departamento de Gestão de Transporte: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor em Gestão de Transporte da Assessorar as atividades que lhe sejam 



Saúde cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Coordenação dos 

servidores responsáveis pelo transporte de 

pacientes dentro do município e também 

para outros polos de tratamento de saúde; 

fiscalização das atividades de transportes da 

sua área; acompanhamento da manutenção 

da frota de veículos específicos da saúde; 

controle dos agendamentos de viagens de 

usuários do Sistema de Saúde e demais 

atividades correlatas ou complementares. 
Assessor de Controle e Fiscalização de 

Frota 

Assessorar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: assessor controle e 

fiscalização da frota de veículos municipais, 

controle de quilometragem, análise das 

condições mecânicas dos veículos, 

reposição de peças e demais atividades 

correlatas ou complementares. 

Assessor de Manutenção de Veículos 

Públicos 

Assessorar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: assessorar o trabalho 

destinado a manutenção dos veículos do 

Município em todas as especialidades, 

dentre as quais mecânica, funilaria, pintura, 

tapeçaria, alinhamento e balanceamento de 

pneus; visitação “in loco” das oficinas 

mecânicas terceirizadas, realizando a 

interlocução com as empresas fornecedoras, 

e demais atividades correlatas ou 

complementares.  

Diretor de Divisão Transporte Escolar Coordenar as atividades que lhe sejam 

cometidas pelo seu superior imediato, em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem 

maior eficiência e aperfeiçoamento das 

tarefas, tais como: Coordenação dos 

servidores responsáveis pelo transporte de 



alunos no perímetro urbano e rural; do 

transporte intermunicipal de universitários; 

fiscalização das atividades de transportes da 

sua área; acompanhamento da manutenção 

da frota; controle dos agendamentos de 

viagens de servidores e outros usuários; 

supervisão da manutenção da frota de 

veículos; planejamento de roteiros do 

tráfego; gestão dos serviços de transportes 

prestados aos usuários da educação; 

elaboração de relatórios administrativos para 

prestação de contas da respectiva área de 

atuação para os órgãos fiscalizadores, 

assessoria ao seu superior imediato em 

assuntos pertinentes à sua área de atuação, 

propondo medidas que propiciem a 

eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos 

desenvolvidos; acompanhamento do 

desenvolvimento técnico e interpessoal da 

sua respectiva equipe de trabalho; 

articulação com os demais departamentos e 

secretarias, com vista à integração das 

atividades e ações municipais e demais 

atividades correlatas ou complementares. 

 

 

 

IV – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS, 

HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

 

Departamento de Infraestrutura e Serviços Públicos: 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Infraestrutura Tem como atribuição coordenar as atividades 

relacionadas a seguir: 

- manutenção, recuperação e execução da 

pavimentação asfáltica do município; 

- manutenção, recuperação e execução das 

guias e sarjetas do município; 

- manutenção, recuperação e execução da 

iluminação pública; 

- manutenção, recuperação e execução de 

galerias de águas pluviais; 

- manutenção, recuperação e execução dos 

serviços de sinalização de trânsito e turística. 
Diretor de Divisão de Serviços Públicos Tem como atribuição coordenar as atividades 

relacionadas a seguir: 

- execução dos serviços de coleta de lixo 

urbano e rural, inclusive da coleta de 

recicláveis. 

- execução dos serviços de coleta de resíduos 



sólidos da construção civil (entulho). 

- manutenção, recuperação e execução de 

serviços de jardinagem em equipamentos 

públicos, praças, parques e jardins. 

- realização de mutirões de limpeza em 

campanhas tais como a da contra a dengue e 

outras. 

Assessor em Atividades Operacionais de 

Obras. 
Assessorar o dirigente do Departamento e das 

Divisões em assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem maior 

eficiência e aperfeiçoamento das tarefas 

operacionais. 
Diretor de Divisão de Obras Tem como atribuição coordenar as atividades a 

seguir relacionadas: 

- manutenção, recuperação e execução de 

prédios públicos municipais, tais como 

Unidades Básicas de Saúde, Centros 

Odontológicos, Escolas urbanas e rurais, áreas 

de lazer, entre outros. 

Diretor de Divisão de Habitação Tem como atribuição coordenar as atividades a 

seguir relacionadas: 

- fazer o levantamento de déficit habitacional 

(demanda); 

- auxiliar os munícipes com problemas nos 

órgãos relacionados à habitação nas esferas 

federal e estadual; 

- acompanhar os programas Habitacionais e 

conselhos tais como fundo municipal da 

habitação, entre outros; 

- buscar recursos no setor de habitação sendo 

tanto para a construção, reforma e melhorias de 

unidades habitacionais assim como de bairros.  
Assessor em Atividades Operacionais de 

Infraestrutura e Serviços. 
Assessorar o dirigente do Departamento e das 

Divisões em assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem maior 

eficiência e aperfeiçoamento das tarefas 

operacionais. 

 

Departamento de Abastecimento e Saneamento Básico: 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Abastecimento Tem como atribuição coordenar as atividades a 

seguir relacionadas: 

- manutenção, recuperação, execução e 

operação da captação, reservação, 

bombeamento e das redes de abastecimento de 

água; 

- análise e tratamento da água.  



Diretor de Divisão de Saneamento 

Básico 
Tem como atribuição coordenar as atividades a 

seguir relacionadas: 

- manutenção, recuperação, execução e 

operação da estação de recalque, estação de 

tratamento e redes coletoras de esgotos; 

- manutenção, recuperação, execução e 

operação do aterro sanitário e do aterro para 

entulhos da construção civil. 
Assessor em Atividades Operacionais do 

Departamento de Abastecimento e 

Saneamento Básico 

Assessorar o dirigente do Departamento e das 

Divisões em assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem maior 

eficiência e aperfeiçoamento das tarefas 

operacionais. 

 

 

V – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Supervisão de Ensino Tem como  

atribuição assessorar nas atividades referentes 

à área curricular:  informar ou elaborar 

propostas de diretrizes para avaliação do 

processo ensino-aprendizagem nas unidades 

escolares; sugerir medidas para melhoria da 

produtividade escolar ; selecionar e oferecer 

material de instruções aos docentes; assegurar 

a retro informação ao planejamento curricular; 

estudar os currículos; acompanhar o 

cumprimento do currículo; diagnosticar as 

necessidades de aperfeiçoamento e atualização 

dos professores e sugerir medidas para atendê-

las; assistir o Secretário da Educação na 

programação global e nas tarefas de: 

organização escolar, atendimento da demanda, 

entrosamento e complementaridade de 

recursos, recrutamento, seleção e treinamento 

do pessoal; supervisionar os estabelecimentos 

de ensino; garantir a integração da rede 

municipal de educação em seus aspectos 

administrativos; atuar junto aos Diretores e 

Secretários; acompanhar e assistir os 

programas de integração escola-comunidade; 

analisar os estatutos das instituições auxiliares 

das escolas; examinar as condições físicas do 

ambiente escolar; opinar quanto a 

redistribuição da rede física; orientar as 

matrículas; orientar e analisar dados 

estatísticos das escolas; analisar problemas de 

repetência e evasão; opinar e sugerir medidas 

para o bom funcionamento das escolas sob sua 



supervisão. 
 

Assessor Administrativo Educacional Tem como atribuição assessorar nas atividades 

referentes a: dar apoio ao processo 

educacional; documentação e escrituração 

escolar e pessoal, tanto do aluno como dos 

docentes e demais funcionários; organização e 

atualização de arquivos; expedição, registro e 

controle de expedientes; registro e controle de 

bens materiais; redigir correspondência oficial; 

instruir expediente. 
 

Professor Coordenador Tem como atribuição elaborar a programação 

das atividades da sua área de atuação; 

acompanhar, avaliar e controlar o 

desenvolvimento da programação do currículo, 

prestar assistência técnica aos professores 

propondo técnicas e procedimentos; seleção do 

material didático; organização das atividades; 

sistemática de avaliação, coordenar e 

supervisionar atividades de recuperação, 

atividades realizadas pelos professores, avaliar 

os resultados do ensino; interpretar a 

organização didática da escola para a 

comunidade. 

 

 

Departamento de Educação Básica, Tempo Integral e Profissionalizante: 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Educação 

Profissionalizante 
Tem como atribuição dirigir atividades 

referentes a: compete, entre outros fins, 

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o 

processo de formulação e implementação da 

política da educação profissional; promover 

ações de fomento ao fortalecimento, à 

expansão e à melhoria da qualidade da 

educação profissional  e zelar pelo 

cumprimento da legislação educacional no 

âmbito da educação profissional   destinados à 

formação continuada e capacitação, podendo 

ser presenciais ou à distância; integração das 

atividades de desenvolvimento e 

aprimoramento do plano de trabalho das 

escolas, articulando as ações de docentes de 

cursos, modalidades e turnos; acompanhar a 

execução e a avalição das ações e metas 

fixadas pela escola em sua proposta 

pedagógica; planejar, liderar e garantir o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico; 



estabelecer juntamente com o Diretor da 

Escola, horário das horas de trabalho 

pedagógico, organizando a participação de 

todos os professores em exercício na unidade; 

acompanhar o trabalho dos professores; 

proceder, juntamente com os professores, à 

analise dos resultados da avaliação do 

desempenho escolar. 
Diretor de Divisão de Educação de 

Tempo Integral 
Tem como atribuição dirigir atividades 

referentes ao tempo integral de permanência 

na escola, de modo a ampliar as possibilidades 

de aprendizagem, com o enriquecimento do 

currículo básico, a exploração de temas e a 

vivência de situações que favoreçam o 

aprimoramento pessoal, social e cultural. 
Diretor de Divisão de Creches Tem como 

atribuição dirigir atividades referentes à  

Educação Infantil em creches, na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas 

propostas pedagógicas, possuindo estratégias de 

avaliação, através do acompanhamento e dos 

registros  de etapas alcançadas  nos cuidados e na 

educação para crianças de 0 a 3 anos, e cabe 

ainda ao Diretor subsidiar os profissionais da 

Educação Infantil, no cumprimento dos dias 

letivos, articulação e integração das EMEIs com 

as famílias e as comunidades. 
Diretor de Divisão de Educação Pré-

escolar 
Tem como atribuição dirigir atividades referentes 

à  Educação Infantil, na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas 

pedagógicas, possuindo estratégias de avaliação, 

através do acompanhamento e dos registros  de 

etapas alcançadas  nos cuidados e na educação 

para crianças de 4 a 6 anos, e cabe ainda ao 

Diretor subsidiar os profissionais da Educação 

Infantil, no cumprimento dos dias letivos, 

articulação e integração das EMEIs com as 

famílias e as comunidades. 
Diretor de Educação Fundamental I Tem como atribuição dirigir atividades referentes 

à Educação Fundamental – Ciclo I, na 

organização, articulação, desenvolvimento e 

avaliação de suas propostas pedagógicas, 

possuindo estratégias de avaliação, através do 

acompanhamento e dos registros  de etapas 

alcançadas  nos cuidados e na educação para 

crianças matriculadas nas séries iniciais (1º ao 5º 

ano), e cabe ainda ao Diretor subsidiar os 

profissionais da Educação Fundamental, no 

cumprimento dos dias letivos, articulação e 

integração das EMEFs com as famílias e as 

comunidades. 



Diretor de Educação Fundamental II Tem como atribuição dirigir atividades referentes 

à Educação Fundamental – Ciclo II, na 

organização, articulação, desenvolvimento e 

avaliação de suas propostas pedagógicas, 

possuindo estratégias de avaliação, através do 

acompanhamento e dos registros  de etapas 

alcançadas  nos cuidados e na educação para 

crianças matriculadas nas séries finais de 

alfabetização (6º ao 9º ano), e cabe ainda ao 

Diretor subsidiar os profissionais da Educação 

Fundamental, no cumprimento dos dias letivos, 

articulação e integração das EMEFs com as 

famílias e as comunidades. 
Diretor de Divisão de Merenda 

Escolar 
Supervisão e acompanhamento do estoque de 

produtos da merenda escolar, elaboração de 

escalas de trabalho; elaboração de relatórios 

administrativos para prestação de contas da 

respectiva área de atuação para os órgãos 

fiscalizadores, assessoria ao seu superior 

imediato em assuntos pertinentes à sua área de 

atuação, propondo medidas que propiciem a 

eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos 

desenvolvidos; acompanhamento do 

desenvolvimento técnico e interpessoal da sua 

respectiva equipe de trabalho; articulação com os 

demais departamentos e secretarias, com vista à 

integração das atividades e ações municipais e 

demais atividades correlatas ou complementares. 
Assessor do Trabalho Pedagógico 

Infantil 
Tem como atribuição dar apoio ao processo 

educacional; das atividades infantis realizadas  

diariamente. 

 

Assessor do Trabalho Pedagógico de 

Ensino Fundamental 
Tem como atribuição dar apoio ao processo 

educacional; das atividades de ensino 

fundamental realizadas  diariamente. 
 

 

Departamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional: 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Apoio 

Psicopedagógico Infantil 
Tem como atribuição: avaliar as situações 

relacionadas com problemas e dificuldades de 

aprendizagem; promover a elevação da auto-

estima do aluno, da autoconfiança e maturidade 

necessárias à auto-regulação do processo ensino-

aprendizagem; atuar junto à Educação Infantil 

orientando, atendendo e investigando os 

problemas emergentes nos processos 

educacionais tendo, portanto, um caráter 

preventivo e terapêutico; utilizar técnicas 



adequadas às diferentes faixas etárias, sendo um 

facilitador no processo de ensino aprendizagem 

nas crianças de 0 a 6 anos.  
Diretor de Divisão de Apoio 

Psicopedagógico Educacional 

Fundamental 

Tem como atribuição: avaliar as situações 

relacionadas com problemas e dificuldades de 

aprendizagem; promover a elevação da 

autoestima do aluno, da autoconfiança e 

maturidade necessárias à auto-regulação do 

processo ensino-aprendizagem; atuar junto as 

Escolas Fundamentais orientando, atendendo e 

investigando os problemas emergentes nos 

processos educacionais tendo, portanto, um 

caráter preventivo e terapêutico; utilizar técnicas 

adequadas às diferentes faixas etárias, sendo um 

facilitador no processo de ensino aprendizagem. 
Assessor de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 
Tem como atribuição a promoção da educação 

inclusiva, acesso e permanência dos alunos com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento na escola. Cabe a ele orientar, 

sugerir, adaptar, apoiar e dar o suporte necessário 

para o aluno e o professor de turma regular, e 

demais profissionais da educação, com 

estratégias que permitam o desenvolvimento das 

habilidades e potencialidades do educando com a 

plena, participação das famílias envolvidas. 

 

 

 

VI – SECRETARIA DA SAÚDE 

 

Departamento de Atenção Básica à Saúde 

 

Função Gratificada  Competências 
Diretor da Divisão de Saúde da Família Tem como atribuição coordenar e monitorar o 

funcionamento das unidades de saúde da 

família, bem como das ações executadas nestes 

locais, além de coordenar a integração com os 

demais setores. 
Diretor de Divisão de Saúde Bucal Tem como atribuição coordenar e monitorar o 

funcionamento dos serviços de saúde bucal 

públicos do Município, bem como coordenar 

ações e atividades coletivas e individuais 

essenciais ao SUS do Município. 
Diretor de Divisão de Vigilâncias em 

Saúde 
Tem como atribuição dirigir atividades 

referentes a Doenças e Agravos não 

Transmissíveis (DANT), doenças 

transmissíveis e controle de vetores, bem como 

Saúde do Trabalhador; dirigir atividades 

referentes à identificação, monitoramento e 

controle de doenças transmissíveis, além de 



coordenar o processo de notificação; dirigir 

atividades referentes à identificação e controle 

de agravos e doenças relacionadas à saúde do 

trabalhador. 
 

Assessor de Combate às Endemias Tem como atribuição supervisionar o serviço 

de combate às endemias, treinando e 

acompanhando os agentes no trabalho externo. 
Chefe de Seção de Unidade Básica de 

Saúde 
Tem como atribuição administrar o 

funcionamento das unidades básicas de saúde 

do Município. 

 

Departamento de Atenção Especializada à Saúde 

 

Função Gratificada  Competências 
Diretor de Divisão de 

Hospital/Convênios 
Tem como atribuição participar do processo de 

gestão da assistência hospitalar no município, 

auxiliar assuntos referentes à assistência 

hospitalar fora do município, e coordenar 

convênios da área da saúde. 
Diretor de Divisão de Especialidades 

Médicas 
Tem como atribuição a gestão da assistência 

medica especializada no município e à 

coordenação da assistência médica 

especializada fora do município. 

 

Departamento de Auditoria, Avaliação e Controle 

 

Função Gratificada  Competências 
Diretor de Divisão Auditoria Tem como atribuição auditar a assistência à 

saúde pública no Município. 
Diretor de Divisão de Regulação, 

Monitoramento e Avaliação 
Tem como atribuição regular a assistência à 

saúde, monitorar a produção e avaliar quanto a 

adequação do que é produzido e as 

necessidades da população do município, bem 

quanto a qualidade dos serviços. 
Assessor Administrativo de Unidade de 

Avaliação e Controle. 
Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de competência, 

executando e controlando atividades 

específicas, que possibilitem maior eficiência e 

aperfeiçoamento das tarefas, tais como: 

fechamento do faturamento de procedimentos 

hospitalares e ambulatoriais (CNES, SIAB, 

SIA, SIAHD, SISPRENATAL e CIH).   

 

 

Departamento de Saúde Mental 

 

Função Gratificada  Competências 
Diretor de Divisão de Saúde Mental Tem como atribuição a gestão da assistência 

multiprofissional à saúde mental no município, 



com atuação qualificada da assistência 

também na Atenção Básica, e ações 

prioritárias na problemática do uso do álcool e 

outras drogas, e na promoção do bem-estar 

individual e coletivo. 
Assessor de Acolhimento Familiar Assessorar o dirigente do Departamento em 

assuntos pertinentes à sua área de 

competência, executando e controlando 

atividades específicas, que possibilitem maior 

eficiência e aperfeiçoamento das tarefas, tais 

como: realizar o acolhimento de famílias com 

problemas de comunicação, alianças entre 

elementos de diferentes subsistemas contra um 

ou mais elementos da família, etc.   

 

VII - DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Departamento de Articulação Social, Parcerias e Segurança Alimentar 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Articulação Social 

e Parcerias 
Tem como atribuição dirigir as atividades 

relacionadas à busca ativa de potenciais 

parceiros para campanhas de prevenção e 

assistência emergencial à população do 

Município, com vistas a otimizar o trabalho 

executado pelo Departamento de Promoção 

Social. 
Diretor de Divisão de Segurança 

Alimentar 
Tem como atribuição dirigir atividades 

destinadas à implementação do direito à 

alimentação adequada à população municipal 

inserida em Programas, Projetos e Instituições 

Escolares, com vistas a criar condições de 

assegurar, de forma sustentável, o direito à 

alimentação em quantidade, qualidade e 

regularidade suficientes à sobrevivência. 

 

Departamento de Programas Sociais de Assistência Integral às Famílias e de 

Desenvolvimento Social da Terceira Idade e Juventude 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Desenvolvimento 

Social da 03ª Idade e Juventude 
Tem como atribuição dirigir atividades 

referentes a estes segmentos, com vista à 

melhoria de sua qualidade de vida, resgate e 

preservação de seus direitos. 
Diretor de Divisão do PAIF (CRAS) Tem como atribuição dirigir atividades 

referentes ao Programa, em consonância com 

as diretrizes colocadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS, e demais Programas Federais, Estaduais 



e Municipais no âmbito da Assistência Social, 

para acompanhamento das famílias, superação 

de situações de vulnerabilidade e risco pessoal 

e social, além do resgate de vínculos de 

pertencimento. 
Chefe de Seção do CRAS  Tem como atribuição gerenciar os Centros de 

Referência de Assistência Social, instalados no 

Município. 
Chefe de Seção da Casa Abrigo e da 

Casa da Mulher Vitimizada 

Tem como atribuição gerenciar as atividades 

da Casa Abrigo do Município, destinada ao 

atendimento de menores em situação de 

vulnerabilidade, assistidos através de parceria 

entre o Município e o Poder Judiciário. 

Também tem a atribuição de gerenciar o 

espaço físico destinado a prestar assistência às 

mulheres vítimas de violência doméstica. 

 

Departamento do Programa de Medidas Sócio Educativas 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Cumprimento de Medidas 

Sócio Educativas  
Tem como atribuição assessorar a execução 

dos programas de cumprimento de medidas 

sócio educativas, destinadas aos adolescentes 

incluídos em tal programa, em razão de prática 

de atos infracionais, acompanhando as 

determinações judiciais. 

 

Departamento de Articulação Institucional do Fundo Social de Solidariedade 

 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Parceria 

Institucional 

Tem como atribuição dirigir as atividades 

inerentes à Secretaria, no que tange aos 

recursos e projetos direcionados ao Fundo 

Social de Solidariedade. 

Assessor em Programas Educacionais de 

Atividades Geradoras de Renda 
Assessorar no Desenvolvimento de atividades 

relacionadas a culinária com produtos de baixo 

custo, atividades de artesanato e outras visando 

o desenvolvimento da comunidade para 

geração de recursos financeiros.  

Assessor em Programas de Arrecadação 

de Materiais 

Assessorar no Desenvolvimento de atividades 

relacionadas a arrecadação de alimentos, 

vestuários, bens móveis, etc. destinados a 

atender as famílias em vulnerabilidade social, 

bem como assessor na triagem das famílias 

necessitadas.  

 

 

VIII - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, 

MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO.  



 

Departamento de Indústria e Comércio 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor do Posto de Atendimento ao 

Empreendedor – Sebrae/SP 
Apoiar todos os empreendedores e pequenos 

empresários fomentando este segmento. 
Assessor do Banco do Povo Paulista  Apoiar os empreendedores formais ou 

informais, cooperativas ou formas associativas 

de produção de trabalho. 
Assessor do PROCON Controlar ações do Procon, apoiar, orientar o 

consumidor em todas as suas solicitações. 

 

Departamento de Desenvolvimento Agropecuário, Defesa Sanitária  e Estrada Rurais 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Desenvolvimento 

Agropecuário 
Gerenciar, assessorar o agricultor e o 

pecuarista em todas as suas reinvindicações 

fazendo com que o mesmo tenha amparo em 

suas dúvidas bem como estimular seu próprio 

crescimento. 
Assessor da Defesa Sanitária 

 

 

Assessora a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Agricultura e Meio Ambiente no 

que diz respeito ao controle de doenças 

animais, como febre aftosa, raiva, tuberculose, 

brucelose, anemia infecciosa equina, entre 

outras, bem como na inspeção e fiscalização de 

produtos de origem animal. 

 

Departamento de Meio Ambiente 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor de Planejamento e Execução de 

Projetos Ambientais 
Assessorar a Secretaria no desenvolvimento e 

execução de projetos ambientais e em todas as 

demais atribuições inerentes ao meio ambiente. 

 

 

Departamento de Cultura e Turismo 

 

Função Gratificada Competências 
Diretor de Divisão de Cultura Tem como atribuição dirigir as atividades 

referentes a desenvolvimento de ações, que 

visem à promoção da arte e cultura. 

 
 

Diretor de Divisão de Turismo  Tem como atribuição dirigir as atividades 

referentes a: promoção e execução de projetos 

turísticos que tenham como finalidade a 

integração da comunidade local com a 

comunidade turística; articulação com 

entidades públicas ou privadas, internas ou 



externas, objetivando executar projetos para 

desenvolver o turismo e a cultura municipal; 

elaboração do calendário anual de atividades 

turísticas e desportivas. 

 

Departamento de Esportes e Lazer: 

 

Função Gratificada Competências 
Assessor em Lazer, Recreação e 

Práticas Comunitárias 
Tem como atribuição programar, orientar, 

coordenar, avaliar, todas as ações relativas a 

práticas comunitárias de lazer e recreação, 

promover a integração e desenvolvimento técnico 

e interpessoal da respectiva equipe de trabalho. 
Assessor em Esportes Amadores Tem como atribuição programar, orientar, 

supervisionar,coordenar, avaliar, todas as ações 

relativas aos esportes amadores  - promover a 

integração e desenvolvimento técnico e 

interpessoal da respectiva equipe de trabalho. 
Assessor Eventos Desportivos Tem como atribuição assessorar nas atividades 

referentes  a programar,orientar, coordenar, 

supervisionar, controlar e avaliar, todas as ações 

relativas aos campeonatos e competições 

desportivas, promover a integração e 

desenvolvimento técnico e interpessoal da 

respectiva equipe de trabalho – planejar, 

programar e disciplinar a utilização dos recursos 

humanos necessários ao bom funcionamento dos 

trabalhos relativos aos campeonatos e 

competições. 

Assessor Administrativo Tem como atribuição dar apoio ao processo 

educacional; cuidar da documentação e 

escrituração escolar e pessoal, tanto do aluno 

como dos docentes e demais funcionários; 

organizar e atualizar arquivos; expedir, registrar e 

controlar expedientes; registrar e controlar bens 

materiais; redigir correspondência oficial; instruir 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII 

 

DESCRIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS DOS 

CARGOS EM COMISSÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VII 

 

DESCRIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 

 

I – GABINETE 

 

Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento de Políticas Públicas, Estratégias de 

Governança e Gestão Participativa – tem como atribuição principal assessorar o Gabinete do 

Prefeito Municipal no desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento, 

desenvolvimento e execução das políticas públicas municipais, gerenciamento de estratégias de 

governança e gestão participativa, bem como o acompanhamento das ações de controle interno 

junto ao Gabinete.  

 

Chefe de Gabinete – tem como atribuição gerenciar as atividades administrativas do Gabinete. 

 

 

 

II – SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das atividades 

administrativas, em colaboração com o Secretário da Pasta, em todos os assuntos jurídicos e de 

segurança pública. 

 

Chefe da Procuradoria – tem como atribuição chefiar as atividades administrativas da 

Procuradoria Jurídica. 

 

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e de Segurança Pública – tem como 

atribuição gerenciar e fiscalizar a execução das modalidades do transporte público de cargas e de 

passageiros no Município, bem como fiscalizar e realizar a sinalização de trânsito e promover 

ações comunitárias de educação para o trânsito, com elaboração de projetos viários. 

 

Assessor de Procuradoria – tem como atribuição assessorar a Chefia da Procuradoria, nas 

atividades pertinentes aos negócios jurídicos. 

 

 

III – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE TRANSPORTES. 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das atividades 

administrativas, em colaboração com o Secretário da pasta, referentes a administração, 

patrimônio, tributação, licitações, contratos e recursos humanos; acompanhamento do 

desenvolvimento técnico e interpessoal da sua respectiva equipe de trabalho; articulação com as 

demais secretarias, com vista à integração das atividades e ações municipais e demais atividades 

correlatas ou complementares. 



 

Assessor de Planejamento Estratégico – tem como atribuição assessorar a Secretaria respectiva 

no planejamento estratégico, articulação com as demais secretarias, com vista à integração das 

atividades e ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

 

Diretor de Gestão de Transportes - tem como atribuição dirigir a gestão do Transporte 

Municipal em todas as áreas da administração pública, tais como: supervisão da manutenção da 

frota de veículos; planejamento de roteiros do tráfego; gestão dos serviços de transportes 

prestados aos usuários da saúde e educação; elaboração de relatórios administrativos para 

prestação de contas da respectiva área de atuação para os órgãos fiscalizadores, assessoria ao seu 

superior imediato em assuntos pertinentes à sua área de atuação, propondo medidas que propiciem 

a eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do 

desenvolvimento técnico e interpessoal da sua respectiva equipe de trabalho; articulação com os 

demais departamentos e secretarias, com vista à integração das atividades e ações municipais e 

demais atividades correlatas ou complementares. 

 
Diretor de Departamento de Recursos Humanos - tem como atribuição planejar, organizar, 

dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva 

responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Executivo, tais como: elaboração de Concursos Públicos e Processos Seletivos para admissão de 

pessoal; formalização de contratações; nomeações e exonerações; elaboração de relatórios 

administrativos para prestação de contas da respectiva área de atuação para os órgãos 

fiscalizadores; promoção da reciclagem do pessoal, através de cursos de formação e 

aperfeiçoamento de mão de obra; assessoraria ao seu superior imediato em assuntos pertinentes à 

sua área de atuação, propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento dos 

trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua 

respectiva equipe de trabalho; articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à 

integração das atividades e ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

Diretor de Departamento de Informática, Ouvidoria e Serviço de Atendimento e Informação 

ao Cidadão  – tem como atribuição planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e 

executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, com foco em 

resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Executivo, tais como: Implantação e 

Instalação de micro computadores, conectando-os entre si; providenciar junto às empresas de 

manutenção e demais envolvidos, o reparo dos equipamentos, inclusive do sistema de telefonia; 

realização de testes de aceitação, testes operacionais e analises comparativas de novos 

equipamentos; instalar softwares básicos de mercado para micro informática; apoio ao usuário no 

que se refere a uso de equipamentos, sistemas operacionais, softwares básicos e rede. Responsável 

pela distribuição das caixas postais, utilização de internet e intranet; assessoraria ao seu superior 

imediato em assuntos pertinentes à sua área de atuação, propondo medidas que propiciem a 

eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento 

técnico e interpessoal da sua respectiva equipe de trabalho; articulação com os demais 

departamentos e secretarias, com vista à integração das atividades e ações municipais; 

acompanhar o atendimento e serviços de informações ao público em geral; organizar o sistema de 

protocolização de documentos; propiciar agilidade na interlocução entre o Poder Público local e a 

comunidade; alimentar o Portal de Transparência Pública dentro das atividades que lhes são 

pertinentes; ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e 



Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão voltadas para a 

melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Altinópolis; receber e 

examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao 

atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Altinópolis, dando encaminhamento 

aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno 

aos interessados e demais atividades correlatas ou complementares; 

Diretor de Departamento de Patrimônio e Almoxarifado - tem como atribuição planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua 

respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Executivo, tais como: acompanhamento e execução de todas as fases da evolução patrimonial 

(registro, chapeamento, transferências, depreciações, e baixas), elaboração de relatórios 

administrativos para prestação de contas da respectiva área de atuação para os órgãos 

fiscalizadores; gerenciamento dos recebimentos e armazenamentos dos materiais necessários ao 

bom andamento do serviço público; controle e fiscalização da distribuição dos mesmos a todos os 

setores, elaboração de relatórios administrativos para prestação de contas da respectiva área de 

atuação para os órgãos fiscalizadores; assessoraria ao seu superior imediato em assuntos 

pertinentes à sua área de atuação, propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento 

dos trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua 

respectiva equipe de trabalho; articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à 

integração das atividades e ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

 

Diretor de Departamento de Licitações e Administração de Materiais  – tem como atribuição 

planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área 

de sua respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Executivo, tais como: administração, fiscalização, julgamentos e 

cadastramentos de licitações; abertura e análise de documentos e propostas licitantes, bem como 

as de inscrição em registro cadastral de fornecedores e/ou cancelamentos; gerenciamento das fases 

internas e externas de processos licitatórios; acompanhamento da expedição de tipos de 

instrumentos convocatórios, elaboração das divulgações e publicações de boletins informativos de 

todos os contratos administrativos e todos os procedimentos licitatórios realizados; 

acompanhamento de processamento de requisições de aquisição de materiais e serviços; 

elaboração de relatórios administrativos para prestação de contas da respectiva área de atuação 

para os órgãos fiscalizadores; assessoraria ao seu superior imediato em assuntos pertinentes à sua 

área de atuação, propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos 

desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua respectiva 

equipe de trabalho; articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à integração 

das atividades e ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

 

Diretor de Departamento de Fiscalização Geral e Tributos – tem como atribuição planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua 

respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Executivo, tais como: planejamento e controle dos lançamentos de tributos, tarifas, taxas 

municipais e dívida ativa; acompanhamento das arrecadações tributárias; certificação dos atos 

requeridos pelos contribuintes; coordenação da fiscalização das atividades do comércio 

ambulante, propaganda volante, utilização inadequada das vias públicas, regularidade dos 

estabelecimentos comerciais no tocante a alvarás de funcionamento e licenças; elaboração de 



relatórios administrativos para prestação de contas da respectiva área de atuação para os órgãos 

fiscalizadores, assessoria ao seu superior imediato em assuntos pertinentes à sua área de atuação, 

propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos; 

acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua respectiva equipe de trabalho; 

articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à integração das atividades e 

ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

 

 

Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade – tem como atribuição planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua 

respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Executivo, tais como: Elaboração das peças contábeis (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes, 

acompanhamento e análise de relatórios administrativos mensais, bimestrais, trimestrais, 

quadrimestrais, semestrais e anuais de prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas 

governamentais, análise e acompanhamento das informações prestadas aos órgãos fiscalizadores, 

como Sistema AUDESP do Tribunal de Contas; assessoraria ao seu superior imediato em assuntos 

pertinentes à sua área de atuação, propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento 

dos trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua 

respectiva equipe de trabalho; articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à 

integração das atividades e ações municipais; controle, análise e distribuição das receitas 

municipais, controle das finanças, das aplicações financeiras, das atualizações monetárias, das 

contas a pagar, das arrecadações orçamentárias, análise de prestação de contas de adiantamentos 

de servidores; elaboração de relatórios administrativos para prestação de contas da respectiva área 

de atuação para os órgãos fiscalizadores; assessoraria ao seu superior imediato em assuntos 

pertinentes à sua área de atuação, propondo medidas que propiciem a eficiência e aperfeiçoamento 

dos trabalhos desenvolvidos; acompanhamento do desenvolvimento técnico e interpessoal da sua 

respectiva equipe de trabalho; articulação com os demais departamentos e secretarias, com vista à 

integração das atividades e ações municipais e demais atividades correlatas ou complementares. 

 

 

IV – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS, 

HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS. 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das atividades 

administrativas, em colaboração com o Secretário da pasta, referentes a obras públicas, serviços 

públicos, parcelamento do solo, edificação urbana e rural e demais correlatas ou complementares, 

inerentes ao órgão. 

 

Diretor Executivo - tem como atribuição promover a execução das políticas públicas referentes a 

obras públicas, serviços públicos, parcelamento do solo, edificação urbana e rural e demais 

correlatas ou complementares, inerentes ao órgão. 

 

Assessor de Planejamento Estratégico - tem como atribuição assessorar a Secretaria respectiva 

no planejamento estratégico relativo a obras públicas, serviços públicos, parcelamento do solo, 

edificação urbana e rural. 

 

Assessor de Obras e Serviços – tem como atribuição assessorar a Secretaria na manutenção e 

conservação das estradas rurais e demais atividades correlatas.  

  



Diretor de Departamento de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos - tem como atribuição 

dirigir as atividades referentes à manutenção, recuperação e execução da pavimentação asfáltica, 

guias, sarjetas, iluminação pública, galerias de águas pluviais e serviços de sinalização de trânsito 

e turística  do município, bem como dirigir as atividades referentes à fiscalização e controle da 

execução dos serviços de jardinagem nos próprios municipais, mutirões de limpeza em 

campanhas preventivas em todo o município, e coleta de resíduos urbano e rural, inclusive, 

recicláveis; dirigir a manutenção, recuperação e execução de prédios públicos municipais, além de 

dirigir as atividades referentes ao levantamento da demanda habitacional do município, auxílio 

dos munícipes frente a conflitos de interesses nas esferas estadual e federal; dirigir programas 

habitacionais e Conselhos Municipais referentes a infraestrutura e atividades correlatas, buscar 

recursos junto aos setores competentes para aplicação em melhorias no município, analisar e 

aprovar novos conjuntos habitacionais.  

 

Diretor de Departamento de Abastecimento e Saneamento Básico - tem como atribuição 

dirigir atividades: referentes a manutenção, recuperação, execução e operação da captação, 

reservamento, bombeamento das redes de abastecimento de água; referentes à análise e tratamento 

da água; referentes a manutenção, recuperação, execução e operação da estação de recalque, 

estação de tratamento e redes coletoras de esgotos; referentes a manutenção, recuperação, 

execução e operação do aterro sanitário e do aterro para entulhos da construção civil. 

 

Assessoria Operacional  - Tem como atribuição assessorar as questões operacionais inerentes à 

secretaria.  

 

 

V – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das relacionadas à 

pasta, bem como responder pelo expediente da Secretaria da Educação nos impedimentos legais, 

temporários e ocasionais do titular da pasta; representar o Secretário de Educação junto a 

autoridades e órgãos; exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário da Educação e 

os dirigentes dos departamentos da pasta, acompanhando o desenvolvimento dos programas e 

projetos.  

 

Diretor Executivo de Ensino – tem como atribuição assessorar o Secretário da Educação junto à 

rede, sendo o gestor das unidades escolares e creches; providenciar aquisição de mobiliário e 

equipamento; solicitar aquisição e controle de material didático; cuidar da manutenção de quadras 

esportivas e jardins, bem como da conservação dos prédios; zelar pelo bom atendimento do 

transporte escolar; fiscalizar a estocagem de gêneros alimentícios para merenda escolar e 

distribuição; requerer a construção, ampliação e ou reforma das escolas e creches; acompanhar 

projetos e execuções de obras de prédios destinados à educação municipal. 

 

Assessor de Planejamento Estratégico  – tem como atribuição assessorar a Secretaria respectiva 

no planejamento estratégico relativo a disseminação/orientação das diretrizes metodológicas na 

confecção de projetos estruturantes; elaboração de relatórios de resultados; planejamento, 

coordenação e supervisão de eventos/capacitações; mediação de processos críticos entre os setores 

na implantação dos projetos estruturantes. 

 

Diretor de Departamento de Educação Básica, Tempo Integral e Profissionalizante – tem 

como atribuição dirigir atividades referentes à educação infantil e fundamental, na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas, possuindo estratégias de 

avaliação, através do acompanhamento e dos registros de etapas alcançadas nos cuidados e na 



educação para crianças de 0 a 14 anos, bem como subsidiar os profissionais da educação infantil e 

fundamental no cumprimento dos dias letivos, articulação e integração das EMEFs, EMEIs e 

EMEFEIs com as famílias e as comunidades, bem como realizar o  planejamento, orientação, 

coordenação e supervisão do processo de formulação e implementação da política profissional; 

promoção de ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da 

educação profissional e zelo pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação 

profissional destinada a formação continuada e capacitação, podendo ser presenciais ou à 

distância; dirigir atividades referentes ao tempo integral de permanência na escola, de modo a 

ampliar as possibilidades de aprendizagem, com o enriquecimento do currículo básico, a 

exploração de temas e a vivência de situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social e 

cultural. 

 

 

Diretor de Departamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Educacional – tem como 

atribuição dirigir atividades referentes a: identificar  problemas  e  obstáculos  que  interfiram  na  

integração professor/aluno/família e na aprendizagem do aluno;  assessorar a  coordenação com 

cursos e palestras aos docentes no que diz  respeito às questões  referentes  ao  processo  ensino-

aprendizagem  e/ou  de  natureza didático-pedagógica; participar, juntamente com os demais 

membros da comunidade , auxiliar na recuperação de seus processos internos de apreensão da 

realidade nos aspectos cognitivo, afetivo-emocional; elaborar programação das atividades da sua 

área de atuação; atuar como mediadores integrando o núcleo de apoio psicopedagógico, programa 

saúde da família e o Centro de Referência da Assistência Social, funcionando como uma Rede 
Integrativa; acompanhar os casos mais urgentes. 

 

Diretor de Departamento de Esportes e Lazer – tem como atribuição dirigir atividades 

referentes à programação, orientação, direção, coordenação, supervisão, controle e avaliação 

relativas ao departamento de esportes e lazer; promover a integração e o desenvolvimento técnico 

e interpessoal da respectiva equipe de trabalho; dirigir o planejamento, programação e disciplina 

da utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao bom funcionamento 

dos trabalhos do departamento. 

 

 

VI - SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das atividades 

administrativas, em colaboração com o Secretário da pasta, referentes a assistência à família, 

desenvolvimento social e segurança alimentar. 

 

Assessor de Gestão de Programas Sociais – tem como atribuição assessorar a Secretaria na 

gestão e execução dos programas sociais inerentes à pasta. 

 

Diretor de Departamento de Articulação Social, Parcerias e Segurança Alimentar – tem 

como atribuição dirigir as atividades relacionadas à busca ativa de potenciais parceiros para 

campanhas de prevenção e assistência emergencial à população do Município, com vistas a 

otimizar o trabalho executado pelo Departamento de Promoção Social, dirigir atividades 

destinadas à implementação do direito à alimentação adequada à população municipal inserida em 

Programas, Projetos e Instituições Escolares, com vistas a criar condições de assegurar, de forma 

sustentável, o direito à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade suficientes à 

sobrevivência. 



  

 

Departamento de Programas Sociais de Assistência Integral às Famílias e de 

Desenvolvimento Social da Terceira Idade e Juventude – tem como atribuição dirigir 

atividades referentes aos Programas, em consonância com as diretrizes colocadas pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, e demais Programas Federais, Estaduais e 

Municipais no âmbito da Assistência Social, para acompanhamento das famílias, superação de 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, além do resgate de vínculos de 

pertencimento, dirigir atividades referentes a estes segmentos, com vista à melhoria de sua 

qualidade de vida, resgate e preservação de seus direitos. 

 

Diretor de Departamento do Programa de Cumprimento de Medidas Sócio Educativas – 

tem como atribuição dirigir e auxiliar na execução dos programas de cumprimento de medidas 

sócio educativas, destinadas aos adolescentes incluídos em tal programa, em razão de prática de 

atos infracionais, acompanhando as determinações judiciais. 

 

Diretor de Departamento de Articulação Institucional do Fundo Social de Solidariedade – 

tem como atribuição dirigir as atividades relacionadas ao Fundo Social de Solidariedade, bem 

como os projetos a ele inerentes. 

 

Assessor Operacional – Tem como atribuição assessorar as questões operacionais inerentes à 

secretaria.  

 

VII – SECRETARIA DA SAÚDE 

 

Secretário Adjunto – tem como atribuição assessorar no desenvolvimento das atividades 

administrativas, em colaboração com o Secretário da pasta, referentes a saúde pública, vigilância 

sanitária e epidemiológica e demais correlatas ou complementares, inerentes ao órgão. 

 

Assessor de Planejamento Estratégico  – tem como atribuição assessorar a Secretaria respectiva 

no planejamento estratégico relativo a saúde pública, vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Diretor de Departamento de Atenção Básica à Saúde – tem como atribuição dirigir as 

atividades referentes ao atendimento básico, como a Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde 

Bucal, Hipertensão e Diabetes, Alimentação e Nutrição e Vigilância em Saúde, observando os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Diretor de Departamento de Atenção Especializada à Saúde – tem como atribuição dirigir 

atividades referentes a internações, ambulatórios de especialidades médicas, convênios na área da 

saúde com outras instituições que atendam ao SUS do Município e formular e monitorar ações na 

área da saúde mental. 

 

Diretor de Departamento de Assistência Farmacêutica – tem como atribuição dirigir todas as 

atividades referentes a medicamentos do SUS, planejando ações para otimizar os gastos com 

medicamentos e melhorar a qualidade da assistência farmacêutica do Município. 

 

Diretor de Departamento de Auditoria, Avaliação e Controle - tem como atribuição a 

elaboração da política de regulação assistencial do município; acompanhar e avaliar a prestação 

de serviços assistenciais e definir os critérios para a sistematização e padronização das técnicas e 

procedimentos relativos às áreas de controle e avaliação, além de atualizar o cadastro nacional de 

estabelecimentos de saúde (CNES), e outros sistemas de informação em saúde. 



 

Diretor de Departamento de Saúde Mental – tem como atribuição a dirigir do departamento de 

saúde mental, atuando em atividades que melhorem os sinais de transtornos psicológicos e sociais, 

bem como realizando o atendimento dos enfermos para melhor atuação preventiva, diagnóstica, 

terapêutica e reabilitadora. 

 

VIII - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, 

MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO. 

 

Secretário Adjunto - tem como atribuição desenvolver as atividades administrativas, em 

colaboração com o Secretário da pasta, referentes a políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento socioeconômico do Município, questões relativas ao meio ambiente e demais 

correlatas ou complementares, inerentes ao órgão. 

 

Assessor de Acompanhamento de Programa Sócio Econômico – tem como atribuição 

assessorar a execução de programas relacionados ao desenvolvimento sócio econômico do 

Município, dentre os quais na promoção de políticas econômicas, execução de parcerias público 

privadas, estimular o desenvolvimento sustentável, promover o estímulo a micro e pequena 

empresa, assessorar na criação de programas de geração de emprego e renda, políticas de 

incentivo fiscal e demais atividades correlatas ou complementares, inerentes ao órgão. 

 

Diretor Executivo – tem como atribuição promover a execução das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento socioeconômico do Município, questões relativas ao meio ambiente e demais 

correlatas ou complementares, inerentes ao órgão. 

 

Assessor de Planejamento Estratégico – tem como atribuição assessorar a Secretaria respectiva 

no planejamento estratégico relativo a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

socioeconômico do Município e questões relativas ao meio ambiente. 

 

Assessor de Comunicação Social – tem como atribuição assessorar o Poder Executivo nas suas 

comunicações de caráter social.  

 

Assessor de Imprensa e Divulgação – tem como atribuição assessorar o Poder Executivo nas 

questões pertinentes à imprensa e divulgação. 

 

Diretor de Departamento de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Agropecuário, Defesa 

Sanitária e Estradas Rurais - tem como atribuição dirigir as atividades referentes ao fomento da 

indústria e do comércio, estimulando o crescimento da iniciativa privada, a agropecuária, 

incentivando os agricultores e agropecuaristas à expansão de seus negócios, bem como dirigir as 

atividades referentes à verificação, vistoria e recuperação das estradas rurais, pontes etc., de 

acordo com a necessidade, atribuição dirigir as atividades referentes à Defesa Sanitária, com 

objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde 

 

Diretor de Departamento de Meio Ambiente  - tem como atribuição dirigir as atividades 

referentes ao desenvolvimento de projetos de preservação do meio ambiente, visando ao bem estar 

dos munícipes. 

 



    

Diretor de Departamento de Cultura e Turismo - tem como atribuição dirigir as atividades 

referentes ao desenvolvimento de ações, que visem à promoção da arte, cultura e turismo. 

 

IX – CONTROLADORIA INTERNA 

Assessor de Controladoria – tem como atribuição assessor as atividades desenvolvidas pelo 

Controlador Interno no sentido de disponibilizar documentos e informações necessários à 

fiscalização e controle de processos internos, prestar auxílio na elaboração de relatórios de 

controle de gastos, auxiliar no processo de fechamento contábil, desenvolver a rotina de contas a 

pagar e a receber, realizar o lançamento das informações nos documentos de controle 

orçamentário e financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


