
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

Declaro que opresente ato foi publicado no
Mural do Predio da Prefeitura. no local de
costume na data de .!3i2J I{) ~ / 09 ate a

data de _1_1_. di
Responsavel -....----

"CRIA CARGOS EFETIVOS, AL TERA
NUMEROS DE CARGOS EFETIVOS E DA.
OUTRAS PROVIDENCIAS."

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeim Municipal de
Sao Jose das Missoes/RS, Fa~o Saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso
IV, da Lei Orgfulica Municipal, e que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1° - Ficam criados os seguintes Cargos de Provimento
Efetivo na Lei Municipal n.O54/93,com Padrao Remunerat6rio e carga hon'tria abaixo
descrito, requisitos para investidura e atribuic;oes definidas no anexo I, que faz parte da
presente Lei.

CARGO Padrao N° de Cargos Carga Honiria

Nutricionista 7 01 08 hs. Semanais

Fisioterapeuta 10 01 Ib"hs. Semanais

Psic610ga 10 01 16 hs. Semanais

Coordenador de Equipe de
Enfermagem 10 01 40 hs. Semanais

Eletricista 10 01 40 hs. Semanais

Procurador Juridico 14 01 20 hs. Semanais

Analista de Planejamento e
Financ;as Publica 14 01 32 hs. Semanais

Art. 2° - Altera 0 Numero de Cargos de Provimento Efetivo constante no
Anexo I, da Lei Municipal 54/93 e alterac;oes, conforme tabela abaixo:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

Openirio

Servente

Pedreiro

Tecnico de Enfermagem

Agente Administrativo II

N.O de Cargos.

10

18

04
07.•.
05

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL SAO JOSE DAS
MISSOES, AOS 30 DE MAR(:O DE 2009.

--: ~
~

EDISON LU MEN6~tJADROS
Prefeito Municipal ••..

REGr TRIE-SE E PUBLIQUE-SE:

~SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Sec. Mun. da Administrayao

Administrar;80 para Todos - 200912012
Av. 20 de Marr;o, 1385 - Fane/Fax: (Oxx55) 3753-1040/3753-1106 - CEP 98325 - 000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFElrURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

a) Descriyao Sint6tica: planejar e executar serviyos ou programas d@-nutriyao e de
alimentayao em estabelecimentos do Municipio;

b) Descriyao Analitica: planejar serviyos ou programas de nutriyao nos campos
hospitalares, de saude publica, educayao e de outros similares; organizar cardapios e
elaborar dietas; controlar a estocagem, preparayao, conservayao e distribuiyao dos
alimentos a fim de contribuir para a melhoria prot6ica, racionalidade economicidade dos
regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educayao alimentar; prestar
orientayao dietetica por ocasiao da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessarias a execuyao das atividades pr6prias do cargo; executar tarefas
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissao.

a) Mediante concurso publico.

b)Formayao: habilitayao legal para 0 exercicio da profissao de Nutricionista

c)Idade minima: 21 anos.

CARGA HORA.RIA:

a)08 (oito) horas semanais.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

a)Descriyao Sintetica: Elaborar 0 Diagn6stico Cinesio16gico Funcional, planejar,
organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapeuticos desenvolvidos nos
clientes.

b) Descriyao Analitica: Estabelecer rotinas para a assistencia fisioterapeutica, fazendo
sempre as adequayoes necessarias.
Solicitar exames complementares para acompanhamento da evoluyao do quadro
funcional do cliente, sempre que necessario e justificado. Recorrer a outros profissionais
de saude e/ou solicitar pareceres tecnicos especializados, quando necessario.
Reformular 0 programa terapeutico sempre que necessario. Registrar no prontuario do
cliente, as prescriyoes fisioterapeuticas, sua evoluyao, as intercorrencias e as condiyoes
de alta da assistencia fisioterapeutica. Integrar a equipe multiprofissional de saude,
sempre que necessario, com participayao plena na atenyao prestada ao cliente.
Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua area de atuayao. Colaborar na
formayao e no aprimoramento de outros profissionais de saude, orientando estagios e
participando de programas de treinamento em serviyo. Efetuar controTe 'peri6dico da
qualidade e da resolutividade do seu trabalho. Elaborar pareceres tecnicos
especializados sempre que solicitados. execuyao das atividades pr6prias do cargo;
executar tarefas a fins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissao.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso publico.

b)Formayao: habilitayao legal para 0 exercicio da profissao de Fisioterapeuta.

c)Idade minima: 21 anos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

ATRIBUI<;OES:

a) Descriyao Sintetica: planejar e executar atividades utilizando tecnicas psicol6gicas,
aplicadas ao trabalho e as areas escolares e clinica psicol6gica;

b)Descriyao Analitica: realizar pesquisas e acompanhamentos psicopedag6gicos dos
alunos da rede do ensino municipal; atender crianyas excepcionais, com problemas de
deficiencia mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolares,
encaminhando-as para escolas ou classes especiais; realizar psicodiagn6sticos para fins
de ingresso, readaptayao e avaliayao das condiyoes pessoais do servidor; proceder a
analise de funyoes sob 0 ponto de vista psicol6gico; proceder ao estudo e avaliayao dos
mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientayao a seleyao e ao
treinamento atitudinal no campo pro fissional e 0 diagnostico e terapia clinicos; fazer
psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clinico; fazer
exames de seleyao em crianyas, para fins de ingresso em instituiyoes assistenciais, bem
como para contemplayao com bolsas de estudos; prestar atendimento breve a pacientes
em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxic6manos; formular hip6teses
de trabalho, para orientar as explorayoes psicol6gicas, medicas e educacionais; realizar
pesquisas psicopedag6gicas; confeccionar e selecionar 0 material psicopedag6gico e
psico16gico necessario ao estudo dos casos; realizar pericias e e1aborar pareceres;
prestar atendimento psicol6gico a gestantes, as maes de crianyas ate a idade escolar e a
grupos de adolescentes em instituiyoes comunitarias do Municipio; manter atualizado 0

prontuario de cada caso estudado; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessarias
a execuyao das atividades pr6prias do cargo; executar tarefas a fins; inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissao.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso publico.

b)Formayao: habilitayao legal para 0 exercicio da profissao de Psic6loga.

c)Idade minima: 21 anos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL __

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

Descri~ao Sintetica e Analitica: Chefiar a equipe de Tecnicos de Enfermagem da
Municipalidade de Sao Jose das Missoes, orientando e coordenado os ~e!llais tecnicos
em todas as areas de atuavoes dos mesmos.

a) Mediante concurso publico.

b)Formayao: habilitayao legal para 0 exercicio da profissao de Tecnico em
Enfermagem ..

c)Idade minima: 18 anos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEIrURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

Descri9ao Sintetica e Analitica: Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral,
bem como, efetuar servi90s de instala9ao e reparos de circuitos e aparelhos eletricos.
Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissao, inclusive os de alta tensao;
fazer reparos em aparelhos eletricos em geral e ilumina9ao publica; instalar,
inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos eletricos, tais como:
ventiladores, radios, refrigeradores entre outros. Irispecionar e fazer pequenos reparos e
limpeza de geradores e motores a oleo, reparar relogios eletricos, inclusive de controle
de ponto. Fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar e montar motores eletricos
dinamos; consertar e reparar instala90es eletricas intemas e extemas. RelOllperarmotores
de partida em geral, businas, interruptores, reles, reguladores de tensao, instrumentos de
paineis e acumuladores; executar a bobinagem de motores; reformar baterias; fazer e
consertar instala90es eletricas em veiculos automotores; treinar auxiliares em servi90s
de eletricidade em geral; executar outras tarefas correlatas.

a) Mediante concurso publico.

b)Forma9ao: 1° Grau Incompleto (no minimo 4° Seria).

c)Idade minima: 18 anos.

Administra<;80 para Todos - 2009/2012
Av. 20 de Margo, 1385 - Fane/Fax: (Oxx55) 3753-1040/3753-1106 - CEP 98325 - 000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

a) Descri<;ao Sintetica: Representar a Prefeitura nas causas e recursos processados em
qualquer instancia, bem como prestar assessoria juridica aos 6rgaos municipais
examinar anteprojetos de Leis, Decretos, Estatutos, Regulamentos, Resolu<;6es e outros
atos normativos.

- -b) Descri<;ao Analitico: Sao atribui<;6es do Procurador Juridico do Municipio; A
assistencia e assessoramento ao Prefeito no trato de quest6es juridicas sob a forma de
estudos, pesquisas, investiga<;6es, pareceres, exposi<;ao de motivos, processos de
desapropria<;6es, minutas e controle da legitiinidade de atos administrative; A
representa<;ao e defesa judicial e extra-judicial do Municipio; 0 assessoramento juridico
dos diferentes 6rgaos da administra<;ao nos assuntos de pessoal, tributarios, fiscais e
posturas municipais quanta a constru<;6es, higiene, saude e transporte coletivo; A a<;ao
conjunta com a Secretaria de Municipio de Finan<;as para cobran<;a da divida ativa do
Municipio; Outras atividades correlatas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso publico.

b)Forma<;ao: habilita<;ao legal para 0 exercicio da profissao de Advogado ... .-

c)Idade minima: 21 anos.

CARGA HORARIA:

a)20 (Vinte) horas semanais.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

a) Descric;ao Sintetica e Analitica: Ao integrante da carreira de Analista em
Planejamento e Financ;as Publicas incumbem: fonnular 0 planejamento estrategico
municipal, os pIanos setoriais e regionais de desenvolvimento economico e social,
gerenciar 0 processo de planejamento e orc;amento Municipal; desenvolver, acompanhar
e avaliar a programac;ao financeira do Municipio, os direitos e haveres, garantias e
obrigac;oes de responsabilidade do tesouro municipal e prestar orientac;ao tecnico-
normativa referente a execuc;ao orc;amentaria e financeira; supervisionar, coordenar,
dirigir e executar trabalhos especializados sobre planejamento estrategico, gestao
orc;amentaria, financeira e patrimonial, auditoria de programas, despesas de pessoal,
politica economica, relac;oes empresariais publicas e politica crediticia e financeira;
supervisionar, acompanhar e avaliar os recursos alcanc;ados pelos gestores publicos;
analisar, pesquisar e realizar pericias dos atos e fatos de administrac;ao orc;amentaria,
financeira e patrimonial, visando promover infonnac;oes gerenciais necessarias a tomada
de decisoes estrategicas; prestar assistencia aos responsaveis pelQS_sistemas de
planejamento e orc;amento, de administrac;ao financeira, de contabilidade, de controle
interno, de administrac;ao de despesa de pessoal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso publico.

b)Formac;ao: habilitac;ao legal para 0 exercicio da profissao Economia; Administrac;ao
ou Ciencias Contabeis.

c)Idade minima: 21 anos.

CARGA HORARIA:

a)32 (Trinta e Duas) horas semanais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL SAO JOSE DAS
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EDISONLlrrrn'~S
Prefeito Municipal
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