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SENHOR AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municl
P~l de são José das Missões,
llhe são conferidas

no uso de suas.atribuições

legais

que

pela Lei Or-ganc ca Municipal.
í

Faço saber que a Câmara Municipal

de Vereadores

aprovou e

eu sanciono e promulgo a segui!lte
LEI:
Art. lº - O Servidor P~blico Centralizado
são José das Missões é integrado pelos seguintes
I

- Quadro dos Cargos de provimento

do Município

de

quadros:

Efetivo;

11 - Quadro dos Cargos em Comissão e Função Gratificada;
Art. 2º - Para os efeitos deta Lei, consideram-se

as se-

guintes definições:
I

- êargo, éco conjunto de atribuições

des cpmetidas

e responsabilid~

a um servidor p~blico, mantidas as catacteristicas

criação por lei, denominação

de

própria, número certo e atribuiçõaspe-

"
cuniaria
padronizada;

11

- categoria

me sma denominação,

funcional,

,

e o agrupamento

com iguai s atribuições

de cargos da

e responsabi Lt dade sn cons

titulda de padrões e classes;
111 - carreira,

~ o conjunto de cargos de provimento

tivo para os quais os servidores
ses, mediante

promoção;

c.>
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IV
vencimento

padrão, é a identificação

da categoria

dentro da categoria
VI

do valor do

funcional;

- classe, é a graduação

V

numérica

funcional,

-

de retribuição

constituindo

e, a passagem

- promoçao,

minada citasse para a imediatamente

pecuniaria

-

a linha de promoçao;

do servidor

de uma deter

superior da mesma categoria

funcional.

Art. 3
categoria

º -

O Quadro dos Cargos de Provimento

funcional, n~mero

tá ordenado

de cargos e padrão de vencimento,

por grupo no Anexo

é

de cada categoria

a diferenciação

responsabilidade,

dificuldade

para o provimento

do cargo.

es

I.

Art. 4º - A especificação
para os efeitos desta Lei,

Efetivo

funcional

de cada atribuição,

no trabalho e qualificação

Art. 52 - A especificação

de cada categoria

exigida

funcional

deve rá conter:
I

- denominaçã~

11

- padrão de vencimento;

111 - descriçao

sintética

IV

- condiç~es

de trabalho

V

- requisitos

de instrução,
tribuições

aa categoria

funcional;

das atribuiç~es;
e horário

para o provimento,

semanal;

tais como; nível

idade máxima e m Írrí mas' outras de acordo com as a-

do cargo.

Art. 6º - As especificações

das categorias

criadas pela presente

Lei, são as que constituem

são parte integrantes

desta Lei.

Art. 72

-

O recrutamento

para os cargos

funcionais

os anexos, que

efetivos
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se-á para a classe inicial de cada categoria

funcional,

te concurso público, nos termos do Regime Juridico

median

dos Servido

res do IlIunicipiode são José das IvlissÕe
s.

Art. 8º - O servidor que por força de concurso
vido em cargo de outra categoria
classe

liA da respectiva
11

for prQ

func.ional, será enquadrado

categoria

funcional,

na

iniciando nova

de tempo de e xer-c i c o para fins de promoção.

contagem

í

Art. 9º - A Administração
mento para os seus servidorea
de de melhor capacitá-Ias
sando dinamizar

Municipal

sempre que verificada

para o desempenho

a execução

promoverá

das atividades

treina-

a necessida

de suas funções, vi

dos diversos órgãos.

,

Art. 10 - O treinamento
desenvolvido

sera denominado

interno quando

pelo próprio filunic::Lpio,
com a utilização

res de seu quadro e externo quando executado

de servidQ

por órgão ou entida

de especializada.

Art. 11 - Os servidores
cados para treinamentos,
ção técnica,

em curso de especialização

entre o conteúdo

ou capacita-

programático

quando

do curso e as a-

do cargo exercido.

-

Art. 12 - A promoçao
categoria

-

somente serao indi-

com custos para o Poder Público Municipal,

houver correlação
tribuições

municipais

funcional mediante

rência de vencimentos

,

sera realizada

a passagem

dentrd da mesma

do servidor

para a imediatamente

de sua refe

superior,

na mesma

classe.

Art. 13 - A primeira

promoção

cia desta Lei, far-se-~ por merecimento,

do servidor,

na vigên-

após contar com o in-

t.er-s t i c o mínimo de 365 (trezentos e sessent a e
í
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efet ivo exe rcic o , após findo o estágio probatório.
í

Art. 14 - Cada categoria

funcional terá quatro clas-

ses, designadas pelas letras: A, B, C e D, sendo esta ~ltima a
final de carreira.

Art ...15 - Cada Cargo se situa dentro da categoria fUQ
cional, iniciando pela classe A e a ela retorna quando vago.

Art. 16 - As promoções obedecerão o critério do tempo de exe rclc o em cada classe e ao do merecimento.
í

,

Art. 17 - O tempo de exercicio na classe imediatamente anterior,para

fins de promoçao, para a seguinte é de:

I

- cinco anos para a classe Bj

11

- sete anos para a classe.Cj

111

- oito anos para a classe D.

Art. 18 - A promoção por merecimento

é a demonstração

posi tiva do servidor no exe rc c o do seu cargo e se e.va aenc a p~
Í

10

desempenho

í

de forma eficiente,

í

dedicada e leal das atribuições

que lhe são cometidas, pela assiduidade,
na.

-

§ lº - A promoçao

uma un ca fez
í

pontualidade

por merecimento

,
50

e discipl..!:.

,

sera concedida

a cada periodo de 730 (setecento s e trinta) di as

de efetivo exerclcio no cargo.
§

2º - Fica prejudicada

a promoção por merecimento,

a-

carretando a interrupção da contagem do tempo de exercicio, sempre que o servidor:
I

- somar duas penalidades

de advertência;

11

- sofrer pena de suspensão

disciplinar,

mesmo que

convertida em multa;

..
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111 - completar três faltas injustificadas

IV

- somar dez atrasos de comparecimento

ao serviço;
ao serviço

ou dez saldas antes do horário marcado para o término da jornada;

V

- somar duas faltas injustificadas

cinco atrazos de comparecimento

VI

ou

s a.i dae aTl tes

ao serviço e do horário;

- somar duas faltas injustificadas ao serviço e

uma advertênc ia;

VII - somar uma advertência e cinco atrasos de comparecimento ou saldas antes do horário.
§ 3º

Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses pre-

-

vistas no parágrafo anterior,

iniciar-se-á nova contagem para

fins de tempo exigido pa ra promoçao.

Art. 19 - Suspende a contagem do tempo para fins

de

-

prornoçao:
,

I

-

as licenças e afastamentos

sem direito a remune

11

-

as licenças para tratamento de saúde que excede

-

raçao;

rem a noventa dias, exceto as decorrentes

de acidente em servi-

ço.

Art. 20 - A avaliação do desempenho do servidor para
efeito da promoção por merecimento

será efetuada uma vez por

ano, através de conceitos fundamentados

emi tido s pelas chefias

ou supervisores do servidor, e dados extraidos de seus assentamento sfunc ionai s .

Art. 21 - A promoção terá vigencia a partir do mês
seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de efetivo
exercício exigido.

.._ _----.:::=
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Parágrafo

único - Obtida a promoção,

capu t " do art. 21, iniciará

a contagem

-

"

nos termos do

de ocorrências

para nova

apuraçao.

Art. 22 - Os cargos
da Administração
tão ordenados

em comissao

Centralizada

-

e funçao gratificada

do Poder Executivo

Municipal,

es-

no Anexo 11, que fica fazendo parte integrante des

ta Lei, com o número de cargos, denominação,

código e padrão de

vencimento.

Art. 23:- O código de identificação
o Quadro dos Cargos ernComissão

estabelecido

e Função Gratificada,

para

tem a se-

guinte definição:
I

O primeiro

elemento

indica que o provimento

prQ

ou Função Gratificada,

qua~

,

cessar-se-a

sob a forma de:
a) Cargo em Comissão

do representado

pelo dígito 01 (zero um);
b ) Cargo em Comissão

por servidor efetivo,

provido,

quando representado

pre ferencialrnente,

pelo digito 02 (zero

dois) ;
c) Função Gratificada,

quando representado

pelo

dígito 03 (zero três).
§ lº - A preferência

de que trata o inciso l, letra

"b", deste art., somente poderá
xisteir

deixar de ser observada

se ine-

servidor:
a) com formação

penho do cargo

especifica

exigida para o desem

j

b ) com perfil

profissional

correspondente

às exi

~

gencias do cargo;
c) que aceite o exerclcio

do cargo.
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§ 22

art.,

-

o servidor

Ainda na hipótese

do inciso

poder~

provimento

pelo

lebra

"b",

deste

sob a forma de Fun

do mesmo n i vel .

ção Gratificada

cada ni ve I de Cargo em

- Para

11

de o mesmo nivel

Art.

Comi.:são correspon-

de Função Gratificada.

24 -

vati vo de servidor
sição

optar

I,

O provimento
pub lico

das funç;es

efetivo

do Nun i c j p í.o , sem prejuízo

gratificadas

~ pri-

à

do Mun í.c Íp ic{OUpos to
de seus

vencimentos

dispo-

no órgão

de

origem.

Art.
será

25 - A carga

determinada

pelo

Art.

horária

Prefeito

e da Função Gratificada,

plicação

dos coeficientes

drão

Referencial

Art.

27 - Os valores

do coeficiente
dado para

pelo

unidade
Art.

blicos

valor

de cruzeiros

28 -

Art.
os cargos

at ravés

obtido
pelo

de portaria.

correspondentes

do Cargo em

a t r-ave s da mul ti-

at r-í bu i do ao Pa

valor

31 , conforme

Anexo 111.

da multiplicação

Referencial,

serão

arredon-

seguintes.

Ficam ext intos

do Municipio
desta

será

do Padrão

e f'unç oe s gratificadas

tralizada
gênCia

no art.

em comissao

do Cargo Efetivo,

respectivos

fixado

os cargos

Municipal,

26 - O vencimento

Comissão

para

todos

existentes

de são José

os CaI'gos,

empregos

na Administração

das riJiss;es

,

p~

Cen-

anteriores

a vi-

Lei.

29 - Excluem-se

re lac ionados

do disposto

ao Magi stério

no art.

28 desta

PÚJ:Hico Mun í.c ip al,

Lei,

que terá

QUadro Especifico.
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Art. 30 - Os atuais servidores

concursados,

ocupantes

dos cargos ou empregos extintos pelo art. 28, serão enquadrados
em cargos das categorias

funcionais

a redução de seus salários,
I

observadas

- correspondência

nova categoria

funcional,

por esta Lei, sendo vedada
as seguintes normas+

entre o cargo ou emprego com

conforme previsto nesta Lei;

11 - enquadramento

em uma das classes da categoria

cional, segundo o tempo de serviço prestado ao Município
data de vigência

a

desta Lei, conforme

fun

até a

segue:

a) na classe A, os que somam até cinco anos;
b) na classe B, os que somam ele cinco a doze anos;
c) na classe C,

QS

que somam de doze até vinte anos;

d) na classe D, os que somam mais de vinte anos.
Art. 31 - O valor do Padrão Referencial
.728,15, para o mês de novembro
Art. 32 - Aos ocupantes
quanto exoaerados
por ano continuado

é fixado em~

de 1993.

-

de cargos em comissao sera, as

o direito a um ~e.ncimento integral

na função desde que não titulem outro cargo

ou função pública.

Art. 33 - Os valores atribuídos
nesta Lei, são praticados
ser corrigidos

aos cargos descritos

no mês de novembro de 1993, àevendo

até a data da nomeação

oficial de correção de salários,

do servidor, por índice ~

que será o Padrão

de Vencimen~

to inicial.
Art. 34 - As despesas
Lei correrão

decorrentes

da aplicação

desta

à conta das dotações orçamentáris pr9prias.

----------------------~-----------------------------~ww~.
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Art. 35 - Esta Lei entra em vigor no primeiro
do mês seguinte ao de sua publicação,

revogando-se

dia

as dispo-

sições em contrário.

GABINETE
SÕES,

DO PREFEITO

MIdNH:np,An. DE SÃO JOSÉ 'DAS

MIS

aos 15 de dezembro de 1993.

~
..
·DORPINHEIRO

~
DOS SANTOS

NETO

Prefei to Municipal

REGISTRE-SE

E PUBLIQUE-SE,

DE OLIVEIRA

Mun. de Administraç~o

--------=
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QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO

EFETIVO

EFETIVO

NQ DE CARGOS

PADRÃO

CARGOS DE PROVIMENTO

1

T.elefonista

5

Vigilante

4

Operário

8

Auxiliar, Administrativo

2

Atendente

2

Servente

10
,-,/

2

Auxiliar de Enfermagem

3

Pedreiro

1

Carpinteiro

1

Instalador

1

4

Motorista

7

5

Operador de Máquina I

2

6

Mecânico

1

Operador de Maquina 11

5

7

8

Agente Administrativo

/i:.

I

3

Fiscal Tributário

1

Tesoureiro

1

Agente Administrativo

11

'7
I

1

9

Técnico Agrícola

1

10

Técnico em Contabilidade

1
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PADRÃO

CARGOS DE PROVIMENTO

11

Enfermeiro

1

Dentista

1

Médico

1

ALTERADO pELA
·.,LEI MUNICIPAL,
"'{-<~~
íf\.(dlí7'''Tv{.~'~

~.~

_.!:
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EFETIVO
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ANEXO I

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
SEGUNDO O GRAU DE INSTRUÇÃO
E IDADE

CARGO DE PROVIMENTO

EFETIVO

IDADE

GRAU DE INSTRUÇÃO

MÍNIMA .

~

.•...

,

Telefonista

18 comp.

lº Grau incompleto

Vigilante

18 Comp.

Operário

18 comp.

1º Grau incompleto
sem exigência de insto

Auxiliar Administrativo

18 comp.

1º Grau incompleto

Atendente.

18 comp.

12 Grau incompleto

Servente

18 comp.

Sem Exigência

18 comp.

2º Grau incompleto com

Auxiliar de Enfermagem

uNIC\PI\l.
ALíE~~';;\J\ \.~ 0-'\
N°

3>

',.,I

I

s!\e José elas

Habilitação

de Inst.

especifica

MiSSlíeS-RS

18 comp.

Pedreiro

alfabetizado

com habilita

ção especifica

Carpinteiro
Instalador

Motorista

18 comp.

alfabetizado

com habili-

tação especifica
Operador de Máquina I

18 comp.

alfabetizado

com habili-

tação especifica
Mecânico

18 comp.

Fiscal Tributário

I

com habili-

tação especifica

Operador de Máquina 11.

Agente Administrativo

alfabetizado

18 comp.

22 Grau incompleto

18 comp.

2º Grau completo
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CARGO DE PROVIMENTO

EFETIVO

IDADE

GRAU DE INSTRUÇÃO

MÍNIMA
Tesoureiro

18 comp.

2Q Grau Completo

18 comp.

2Q Grau Completo

18 comp.

habilitação

legal para

o exercício

da profissão

)
I

Agente Administrativo

11

TécniCO Agrícola

Técnico em Contabilidade

18 comp.

-

habilitaçao
exercício

Enfermeiro

21 comp.

Dentista

,
, 7

da profisssão

habilitação
exercício

legal para o

legal para o

da profissão

Médico

.-;.,1001 U=ot

LE-l~

AL.TERAOO PELA

J..aM~XWAL
.,
t//tf2.. .

-e~f~'i

N.~~15.5g

----------------------
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TABELA DE VENCIMENTOS

DOS CARGOS DE PROVEMENTO

COEFICIENTE

PADRÃO

SEGUNDO A CLASSE

~C

<)

/J

-L=:- 0

9

C

t:;

1

II o-e
1.300

2

1.720

2.010

2.150

2.350

3

2.000

2.330

2.480

2.780

4

2.550

2.870

3.0[0

3.300

5

2.740

3.010

3.150

3.450

6

2.941

3.120

3.270

3.570

7

3':000

3.210

3.360

3.660

8

3.330

3.530 '

3.650

3.950

9

3.529

3.720

3.850

4.150

10

4.902

5.100 '

5.250

5.550

11

7.000

7.200

7.350

7.650

v/

/! _

I

'

../

1.350

E500

1.800

CARGOS DE PROVIMENTO

----,

D

C

B

A

EFETIVO

-

EM COMISSÃO

PADRÃO

DENOfvlINAÇÃO

COEFICIENTE

1

Chefe de Setor

2.000

2

Coordenador

2.480,

3

Dir. A1mo~arifado

2.600

4

Assessor

3.400

5

Dir. Dep. Compras,.

3.500

6

Assessor

4.000

7

Secretário

de Arrecadaç~o

de Planejamento

Jurídico

;t

Municipal

5.000
c----
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ANEXO 111
DAS FUNÇÕES GRAT1FICADAS

PADRÃO

DENOMINAÇÃO

1

Chefe de Setor

1.000

2

Coordenador

1.200

3

Dir. Almoxarifado

1.300

4

Assessor

1.500

5

Dir. Dep. Compras

1.600

6

Assessor

2.000

7

Secretário

COEFICIENTE

de Arrecadação,

de Planejamento

Jurídico
Municipal

2.500
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ANEXO 11
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

--..:.

N2 DE CARGOS

CÓDIGO

PADRÃO

DENOMINAÇÃO

1

Chefe de Setor

01

5

2

Coordenador

03

1

3

Dír. Al.moxar í.f'ado :

01

1

Assessor

02

1

4

de Arrecadação

de Planejamento

5

Dir. Dep. de .Compnas

01

1

6

Assessor

01

1

7

Secretário

01

7

Jurldico
Municipal

ALTERADO PELA
LEI MUNIC.I.~AL _

. _/hf-J}

. N°

.(;0

fu,o ''i;:,!

G«:t:Ft

1rlV):._

l
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MOTORISTA
Descrição

sintética:

Conduzir

automotores

em geral.

ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS:

Conduzir

veiculos

automotores

e zelar pela conservação

de veiculas

destinados

de passag~i

ao transporte

ros e cargas;
Recolher

à garagem

o veiculo

da a jornada

ou ao local destinado

do dia, comunicando

qualquer

defeito

quando conclui

porventura

exis-

tente;
I"1anteros veiculos
Fazer reparos

em perfei t.aa.vcond.í çoes

de emerg~tiCia;

Zelar pela conservação
Encarrégar-se

de funcionamento;

do veiculo

do transporte

que lhe for enxregue;

e entrega

de cor-r-e spondenc

í

a ou de car.

ga que lhe for confiada;
Promover

o abastecimento

Verificar

o funcionamento

sinaleiras,

buzinas

Providenciar
Verificar

genio, macas,

conduzindo

lâmpadas,

faróis,

de direção;

quando

indicada;

e nivel da água da bateria,

dos pneus; auxiliar

tência a pacientes,

médicos

e enfermeiros

caixa de medicamentos,

bem como

na assistubos e oxi-

etc.;

o sistema de fréios e comunicar

quando apresentar
Executar

e indicadores

a lubrificação

água é óleo;

do sistema elétrico,

o grau de densidade

a calibração

Verificar

de combustivel,

a autoridade

imediata,

defeito;

tarefas afins.
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TELEFONISTA
Descrição

Sintética:

ATRIBUIÇÕES

Operar mesa telefônica.

ATÍPICAS:

Operar mesas e aparelhos

telefônicos;

Estabelecer

internas;

comunicações

Vigiar e manipular
Receber chamadas

permanentemente

locais ou interurbana;
painéis telefônicos;

para atendimento

urgente de ambulância,

registra!}

do dados de controle;
Prestar

informações

Responsabilizar-se

relacionadas

com a repartição;

pela manutenção

do equipamento

utilizado

e sua

-

conservaçao;
Recepcionar
Executar

___________________________

o público;

tarefas afins.
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VIGILANTE
Descrição

Sintética:

Exercer vigilância

em logradouros

públicos e

próprios municipais.
ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS:

Exercer vigilância
Conduzir veiculos

em locais previamente

determinados;

oficiais quando em serviço de vigilância;

-

Realizar ronda de inspeçao em intervalos

fixados, adotando provi-

dências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações
prédios, praças, jardins, m~quinas,materiais
Controlar

nos

sob sua guarda, etc.~

a entrada e salda de pessoas e veiculos pelos portões de

acesso sob sua vigilância,

verificando,

quando necess~rio,

as auto-

rizações de ~ngresso;
Verificar

se as portas e janelas

vidamente

fechadas;

Investigar

quaisquer condições

_e demais vias de acesso estão de-

anormais que tenha observado;

.--

•...

Responder

as chamadas telefônicas

Levar ao imediato conhecimento
irregularidade
Acompanhar

e anotar os recados;

das autoridades

competentes

qualquer

verificada;

funcion~rios,

quando necessário,

no exercício

de suas

funçõe;
Exercer tarefas afins.
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OPERARIO.
Descrição

sintética:

sã_o os cargos

execu tar,

sob supe rvi são,

e logradouros,

varrendo,

acumul ado s nas

sarjetas

que têm como ab r-Lbu çoe s ae
í

tarefas

braçais

coletando

simples,

o lixo,

e caixas

de ralo

TTPICAS:

Abrir

valas

no solo,

para

assentar

Capinar

utilizando

detritos
serviço

s que

í

í

f'e r-r-amerrt ae manuais

apropriadas

encanamentos;

e roçar

bem como

terrenos,

Car r-egar' e descarregar
cais

ruas

eap e c a s ;

í

ATRIBUIÇÕES

retirando
e outros

nao ex j am c onne c ment os ou habilitação
í

limpar

quebrar

pedras

ve cu Lo s , empilhando

e pavimentos;

os materiais

Í

e.u

10-

indicados;

Transportar

materiais

ramentas

de acordo

Plantar,

adubar

facões,

tesouras

com as

e podar

í

árvores,

í

recebidas;

flores

ferramentas,

e gramas,
manuais,

utilizando
afim

e orriarnen t aç ao de pr-aç as , parques

logradouros

Pulverizar

move s , equ parnent os e fer

instruções

e outras

oe l a conservação
demais

de construção,

públicos

inseticidas

do com a orientação

e viveiro

em áreas
recebida,

Liffipar,

lavar,

lubrificar

mentas,

equipamentos

para

veiculos

e material

mun c pa l ;
í

í

de mosquitos

evitar

ou erradicar

e maquinas,

de acorpragas;

guardar

ferra-

de trabalno;

Dar lllira

e bater

Auxiliar

no n ve ament.o de aupe rf Íc e s a serem pavimentadas
í

estacas

topográficos;
í

e asfal

Aux Lí ar

na construção

Preparar

sepulturas,

í

nos trabalhos

í

t.r-abal ha r- com pixe

e

e jardins

foco

com

de zelar

e

to;

de palanque,
abrindo

andaimes

e fechando

e outras

,covas,

ara

obras;
sepulta-

mento de cadáveres;
Sepul té.r
restos

e exumar cadáveres,

humanos e guar-dar

t r-anspo r-t ar- ca xoe s , desent er ar- í

os s aca s , sob supe rvi são ue au to r dao e
í

competeúte;
Varrer

ruas,

do vassouras,

praças,

parques,

e

anc nhos e outros
í

a rc:iins ào Nun c pio,
í

instrunentos

Í

util

t z.ari-

s í.m Lar-e s ,
í

.-'---'Ir---
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manter

os referidos

Recolhe r montes

locais

em condições

de higiene

de li xo, "ac ond c ionando-os

e transi

em 1atões,

í

to;

saco s
,

plásticos,
tos

cestos,

adequados,

Percorrer
• ara

para

Despejar

coleta

seguindo

an í.ma I e outros
e transporte;

roteiros

amontoado

preestabelecidos

ou acondicionado

e [:1 corni nhc e s da Prefeitura,

em loca is

apropri

eu latões

para

Auxiliar

nos

trabalhos

de perfuração

Auxiliar

nas

execuçoes

e ae se n t arnerrto de calçamento

i:i

limpar

pneus

do veicula,
Reparar

e "boca ele lobo";
e be ne f í.c amerrto de rochas;
í

quando necessário,

e meio fio;
enchendo-os

de ar compri n do , a fim de -!létntê-los
í

das especi ficações
Subsituir

ralos

ca Lí br ag enr de pneus,

ou esvaziando-os

o trens

ados;

mios-fios,

-

e sacos

ossibilitar

Haspar

Ajustar

de)osi-

lixo;

o lixo

plásticos

de traçao

posterior

os logradouros,

coletar

porte

carrinhos

deri t ro

perrni tidas;

avariados

com o auxilio

os diversos

tipos

ou desgastados,

de srnont ando a roda

de t'e r-r-arnent as ade uadas;
de pneus

A

e c amaras

de ar,

consertan,

do e recuperando
lia

partes

avariadas

de equ pamerrto s apropriados
í

çoes

ou desgastadas,
para

resti

com o

auxi-

étS

condi-

tuir-lhes

Ge uso;

Aux Lí a r no pr-epar-o de ar-gamaas a e na confecção
í

de pe ça s de

concreto;
Executar

outras

t ane f'a.s rese rvadas

ao cargo.
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Auxiliar

Administrativo:

Descrição
ções

sintética:

executar,

auxiliar

Compreende os cargos

sob sup ervisão,

nos trabalhos

que têm como atribui

se rviços

simples

de entrega

de rotina

em geral

e de apoio

administra

ti vo.

ATRIBUIÇÕES
Executar

TÍPICAS:

trabalhos

internos

correspondências,
Efetuar

de coleta

e entrega

document os , encornendas e outras

pequenas

organizar

e externos,

compras,

e distribuir

pagando

documentos

contas,

de

afins;

levando

recados;

e correspondências

endereça-

das à PI'e fei tura;
Auxiliar

nos serviços

pastas,
do

plastificando

e protocoland

folhas

em quadros

serviços,

conforme

Prestar

informaçÕes

recados,

de rotina,

arquivando,

e pre parando

o documentos

Auxi lia r,

tar

simJles

etiquetas,

-

conferin-

simples;

próprios,

avisos,

comunicados

instruções

superiores;

simples,

pessoalmente.

tr ans mitir

abrindo

mensagens

ou por

e enaminhar

e ordens

telefone,

de

anQ

visi t arrt e s às re

part i çõe s sol ic i tadas;
Operar

as teclas

diversos

Alcear

mat erial

Servir

água,

café

Fazer

pacotes

e

de qual quer

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

reproduzir

e

documen';';

separando-as

e

gra npe a-Ta s ;

de 1impeza e arrumação;
s,

de acor

recebida;
e refrigerantes,

quando solicitado;

embrulhos;

na guarda

Articular-se

s necessarios

de consumo em ar-mar t os e prateleira

do c om a ori entação

Auxiliar

para

reprografadas,

poste riormen te

serviços

os ajuste

solicitadas;

de cocumentos

para

pequenos

Arrumar

de funcionamento,

nas quantidades

as folhas

ordenando-as
Fazer

fazendo

í

acionando
tos

,

maqu ns reprográficas,

-

e conservaçao

com seu superior
irregular

de livros

j

sempre que constar

ou suspei tal'

idade;

...III.lIij'\iilIiIIóoiIO~.,
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Auxí.I iar

no re cebimento

e distribuição

de materiale

suprimen-

to em geral;
;:Ianter

limpo e arrumado o local

Realizar

tarefas

intercalar,
sos,

auxi liares

vincar,

guilhotinar

Levantar
tados

boletins

í

ao cadastro

Copiar

e ampliar

cas cartazes
Execu tar

gr-atí cas , ta is como:

contar

e empacotar

.í.mpr'e

a

conferir

ár ea

Imob Lt ar
í

desenhos

í.

dados cadastrais,

e executar

outras

tarefas

levan
auxi

o;

técniccs

a partir

e esquemas de comunicação

de originais,

visual,

tabelas

elagráfi

e similares;

outras

tarefas

s

s:

no campo, cal cular

desenhos

picotar,

cadastrais,

liares

borar

em oficinas

dobrar,

pape

de trabalho;

pe rtinentes

a repartição.
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ATENDENTE
Descrição

sintética:Recepcion~

blemas ou dificuldades
formações

que estiverem

e encaminhando-os

ATRIBUIÇÕES

o público, solucionando

ao seu alcance prestando

as in

aos órgãos competentes.

TÍPICAS: Receber,

órgãos competentes,

pequenos pr~

informar e encaminhar

solucionando

Atender chamados telefônicos

o público aos -

pequenos problemas;

prestando

informações

e anotando reca-

dos;
Registrar

as visitas e os telefonemas

soais para possibilitar

atendidos,

anotando dados pe~

o controle dos antendimentos

diários;

Afixar avisos, editais e outros informes de interesse público;
Receber e encaminhar

sugestões e reclamações

das pessoas que aten-

der;
Datilografar
Participar
Preencher

expedientes
de exposições,

seminários

e outros eventos;

fichas e cadrastros;

Eventualmente,
Executar

simples;

operar mesas telefônicas;

tarefas afins.
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SERVENTE
Descrição

sintética:

Executar

trabalhos

geral; ajudar na remoção ou arrumação
ATRIBUIÇÕES

rotineiro

de limpeza em

de móveis e utensilios.

TÍPICAS:

Fazer o serviço de faxina em geral;
Remover pó de móveis, paredes,

tetos, portas,

janelas e equipame~

tos;
Limpar escadas,pisos,
Arrumar banheiros
Auxiliar

passadeiras,

tapetes, e utensilios;

e toaletes;

na arrumação

e troca de roupa de cama;

Lavar e encerar assoalho,

lavar e passar vestuários

e roupas

de

cama e mesa;
Coletar

lixo dos depósitos

colocando-os

nos recipientes

apropria-

dos;
~..

Lavar vidros,

espelhos

e persianas;

Varrer pátios;
Fazer café e servi-Io;
Fechar portas,
Execular

janelas e outras vias de acesso;

tarefas afins.
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AUXILIAR ,DE ENFERMAGEM
Descriçio

Sint~tica~

Auxiliar

no serviço de enfermagem

e atendimen

to de pacientes;
ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS:

Fazer curativos,

-

aplicar injeçoes e outros medicamentos,

do com a orientaçio
Verificar

de acor

recebida;

sinais vitais e regist~ar no prontuário;

Proceder

a coleta de transfusões

de sangue, efetuando

os devidos

registros;
Auxiliar

nas exanguineo-transfusões

e na colocaçio

de talas e ap~

re lhos gessados;
Pesar e medir pacientes;
Efetuar

-

a coleta de material

para exames de laboratório

e a inter-

,

vençao cirurgica;
Auxiliar

os pacientes

em sua higiene pessoal,

movimentaçio

e de am

bulação e na limentaçio;
Auxiliar

nos cuidados

Regist~ar

"post-morten";

as ocorr~ncias

Prestar cuidados
Preparar

de emfermagem

e esterilizar

pamentos,obedecendo
Zelar pelo bem-estar

a doentes;

aos pacientes

o material

em isolamento;

e instrumental,

ambientes

e equi

a prescrições;

-

e segurança

Zelar pela conservaçao
Ajudar a transportar
Preparar

relativas

dos doentes;

dos instrumentos

utilizados;

doentes;

doentes para cirurgia;

Rétirar e guardar pr6teses

e vestuário

pessocldos

pacientes;

A

Aux í.Lí arv.no s socorros de emergencia;
Desenvolver
tratamento
Executar

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

atividade

de apoio nas salas de cirurgia,

consulta e

de pacientes;

tarefas afins.
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PEDREIRO
Descrição

sintética:

outros materiais

Executar

trabalhos de alvenaria,

para construção

e reconstrução

concreto e

de obras e edifl

cios públicos.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA:
Trabalhar

com instrumento

Construir

e reparar alicerses,

Preparar

de nivelaçãQ

e prumo;

paredes, muros, pisos e semilares;

ou orientar a preparação

de argamassa;

Fazer reboco;
Preparar

e aplicar caiaçoes;

Fazer blocos de t.camen t o ;
Construir

formas e armaçoes de ferro para conereto;

Colocar telhas, azulejos e ladrilhos;
Armar andaimes;
Assentar

e recolocar aparelhos

sanitários,

tijolos, telhas e ou-

tros;
,

Trabalhar

com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e ou-

tros materiais

de construção;

Cortar pedras;
Armar formas para a fabricação
Remover materiais
Executar

de tubos;

de construção;

trabalhos de reforma e manutenção

calçadas e estruturas
telhas, aparelhos

semelhantes,

sanitários

as e lixando-as,

reparar paredes e pisos, trocar

e similares;

Motar tubulação para instalação
Pintar, limpar e preparar

elétrica e sanitária;

superfícies

utilizando

de prédios, pavimentos,

a serem pintadas,

raspadeiras,

solventes

raspando-

e outros proc~

dimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos quando for o casoj
Retocar falhas e emendas nas superfícies,
tos e facilitar
Assentar

a ader~ncia

a fim de corrigir defei

de tinta;

tijos, blocos de cimento e outros assemelhados;
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~

Zelar pela conservaçao
quinas utilizadas

e guarda dos materiais,

no serviço,

quer irregularidade

comunicando

ferramentas

'

e ma-

ao chefe imediato qual

ou avaria, a fim de que seja providenciado

conserto

em tempo hábil para não prejudicar

Executar

outras tarefas afins.

os trabalhos.
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CARPINTEIRO
Descrição

Sintética:

tos de madeira
ATRIBUIÇÕES
Preparar

Construir,

montar e reparar estruturas

e obj~

e assemelhados.

TÍPICAS:

e assemtar assoalhos

e madeiramento

para paredes,

tetos e

telhados;
Fazer e montar esquadrias;
Preparar

e montar portas e janelas;

Cortar e colocar vidros;
Fàzer reparos:em
Consertar

diferentes

caixilhos

obje~os de madeira;

de janelas;

Colocar fechaduras;
Construir

e colocar andaimes;

Construir

coretos e palanques;

Construir

e reparar madeiramentos

Construir

formas de madeira para aplicação

Assentar

de veiculos;
de concreto;

marcos de portas e janelas;

Colocar cabos e afiar ferramentas;
Organizar

pedidos de material

Operar com máquinas
ra fita,

de carpintaria,

furadeira,

desempenadeira

Zelar e responsabilizar-se
to da maquinaria

e equipamentos

para a carwintaria;

tais como: serra circular,
e outras;

pela limpeza, conservação

e do equipamento

Calcular

orçamento

de trabalhos

Orientar

trabalhos

de auxiliares;

Executar

tarefas afins.

ser

e funcionamen

de trabalho;

de carpintaria;

, ""-------~=
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INSTALADOR
Descrição
mentos,

sintética:

tubulação

ATRIBUIÇÕES

ajustar,

instalar e reparar encana-

e outros e seus aeessóries.

TÍPICAS:

Fazer instalações
Assentar

Montar,

e encaminhamentos

em geral;

manilhas;
,

Instalar condutores
Colocar

de agua e esgoto;

registros,

manilhas

tornerias,

sifões, pias, caixas sanitárias

e

de esgoto;

Efetuar consertos

em aparelhos

Desobstiruir e consertar

sanitários

instalaç~es

em geral;

sanit~rias;

Reparar cabos e mangueiras;
Confeccionar

e fazer reparos em qualquer

zações, coletores
Elaborar

de esgotos e distribuidores

listas de materiais

do trabalho,

o emprego

Examinar

instalações

realizadas

luminárias

necessarias

-

,

a execuçao

aparelhos

e reparar

por particulares;
instalações

e demais equipamentos

cabos de transmissão,
Consertar

,

e ferramentas

do material;

inspecionar

externa,

de água;

de acordo com o projeto;

.Controlar

Instalar,

tipo de junta em canali

inclusive

elétricos

Operar com equipamento

elétricas,

interna e

de iluminação

pública,

os de alta tensão;

em geral;

de som, planejar,

instalar e retirar alto-

falantes

e microfones;

Proceder

à conservação de aparelhagem aletrônica,

realizando

pequ~

nos reparos;
Reparara

regulagem

de relógios

elétricos,

inclusive

o de controle

de ponto;
Fazer enrolamentos
Desmontar,
dínamos,

ajustar,

de bobinas;
limpar e montar geradores,

a lternadores,

motores

de partida,

motores

elétricos,

etc ,;
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Reparar buzinas,
trumentos
Executar

relés, reguladores

de tensao, ins

de painel e acumuladores;
a bobinagem

Fazer e consertar
Executar

interruptores,

instalações

e consertar

e de sinalização;

de motores;
elétricas

redes de iluminação

providenciar

em veiculas

automotores;

dos próprios

o suprimento

municipais

de materiais

municipais

e de sinalização;
Fazer reparos e consertar
Consertar

aparelhos

Fazer pequenos

a rede telefônica,

telefônicos

dos próprios

urbana e rural;
municipai~

reparos nas mesas telefônicas;
,

Providencial

no suprimento

de materiais

e p~vas necessarias

a exe-

cução dos serviços.
Executar

tarefas afins.
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OPERADOR DE MAQUINA I
DESCRIÇÃO

SINTÉTICA: Acionar,

de máquinas

estacionárias,

operar e controlar

equipamentos

° funcionamento

afins e tratores de pequ~

no porte.
ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS:

Acionar máquinas

estacionárias

em geral e controlar

o seu funcio

namento;
Cuidar da conservação,

lubrificação,

de água e óleo, temperatura,
Executar

abastecimento,

pressão, nível

válvulas e demais componentes;

ou orientar serviços de limpeza de máq~inas

e suas tubula

-

çoes;
Operar tratores de pneus para lavrar e discar terras;
Operar trator de pneus para efetuar a compactação

com rolo_compre~

sor;
Operar pequenos
Executar

tratores,

reboques,

serviços de-construção,

rolocompressor

pavimentação,

e pá mecânica;

e conservação

de

vias públicas;
Efetuar carregamento
Limpar e lubrificar
trução de manutenção
Executar

e descarregamento

de material;

a máquina e seus implementos,

seguindo a ins-

do fabricante;

outras tarefas afins.
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MECÂNICO
Descrição

Sintética:

defeituosas

Reparar,

ou desgastadas

mas hidráulico

de veiculas,

de ar comprimido

em veiculas

automotores.

ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS: Reparar,

de veiculas,
qualquer
Efetuar

máquinas

e ajustar peças mecânicas
máquinas,

motores,

e outros; fazer vistorias

substituir

sistemecânica

e ajustar peças mecânicas

e motores movidos a gasolina,

óleo diesel ou

outro tipo de combustivel;
de motor;

a regulagem

Revisar,

ajustar, desmontar

Reparar,

consertar

transmissão,
Reparar

substituir

motores;

e reformar

sistemas de. comando de freios, de

de ar comprimido,

sistemas

elétricos

Operar equipamento

hidráulico,

de refrigeração

e outros;

de qualquer veicula;

de soldagem,

recondicionar,

substituir

e adaptar

peças;
Vistoriar
Prestar

veiculas;

socorro mecânico

a veiculas

acidentados

ou com defeito me-

cânico;
,

Lubrificar

maquinas

Responsabilizar-se
,

e motores;
por equipes auxiliares

proprias

do cargo;

Executar

tarefas afins.

,

-

a execuçao

das atividades

--------------------~
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OPERADOR

DE MÁQUINA

Descrição

sintética:

res e equipamentos

ATRIBUIÇÕES

rodoviárias,

agrlcolas,trato-

m6veis.

motorizados,

dastes, máquinas

especiais,

tais como: Guinchos,

guin-

de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras,

carro plataforma,

Nivelar

Operar maquinas

TiPICAS:

Operar veiculos

Executar

11

máquinas

rodoviárias,

agrlcolas

tratores e outras;

terraplenagem;
ruas e estradas;

Abrir v a Le t asce cortar taludes;
Proceder
trabalhos
Auxiliar

escavações,transporte

de terra, compactação,

aterro, e

semelhantes;
no conserto das maquinas;

Lavar e discar terras, obedecendo
Cuidar da limpeza e conservação

as curvas de niveis;

das máquinas,

zelando pelo seu

bom funcionamento;
Efetuar carregamento

e descarregamento

Zelar pela boa qualidade
operações

e efetuando

de material;

do serviço, controlando

os ajustes necessários,

o andamento

das

a fim de garantir

sua correta execuçao.
Todas as atribuições
Executar

concernentes

à

classe de Operador

I;

outras tarefas afins~
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Agente Administrativo'I
Descrição

sintética:

sob supervisão,
aplicando

são os cargos que tem como atribuições,

trabalhos

a legislação pertinente

ATRIBUIÇÕES

memorandos,

oficios,

certidões,

portarias

Secretariar

patrimonial,

aos serviços municipais.

expedientes

administrativos,

informaçoes,

relatórios,

tais como:

requerimentos,

e outros;

e cálculos

financeira

relativos

e de pessoal

e manter atualizados

Preencher

-

renuniões e labrar atas;

registros

Elaborar

e âatilográficos

TÍPICAS:

Redigir e datilografar

Efetuar

administrativos

e outras;

fichários

fichas e formulários

às áreas tributárias

e arquivos manuais;

diversos para atender

as roti-

nas administrativas;
Atender

ao pub Iico ,interno

simples,

anotando

recados,

e externo prestando
recebendo

informações

correspondências

e e efc

tuando encaminhamentos;
Atender

as chamadas telefônicas,

ariotando ou enviando

e dados de rotina, para obter ou fornecer
Receber,

conferir e registrar

à unidade

em que serve;

Gontrolar

empréstimos

à unidade

em que serve;

Controlar

material

de exp··
edien+-e
v

perfeita

ordem

do a diminuição

informações;

em livro o expediente

e devoluções

di t "b "
,
s rI uIndo-os

recados

de documentos

relativo

pertencentes

da unidade, guardando-os

quando autorizado,

eo

e verifican

de estoque a fim de solicitar providências

p~

ra a sua repartição;
Arquivar

documentos

por assundo,

diversos,

segundo normas preestabelecidas;
ordem cronológica e outros;
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Localizar

documentos

em processo
Fazer

e plantas

ou atender

so lici

ins cri çÕes para

impre ssas,

para

ser

juntadas

tações;

cursos

conferindo

arquivadas,

e concurso s,

a documentação

seguindos

ins truções

recebida

e t r-ans mi tindo

assistir

a cursos

ins truçõe s ;
Elaborar

relaçÕe s de convocados

treinamento
I/lontar

ou submeter-se

e distribuir

Auxil iar

pela

bem como elaborar

em concursos;

necessário

e estudo

desenhos

cálculos

de

aos curos

de treina

Pre fei t ura;

na elaboração

Efetuar

a provas

o material

mento promovidos

para

de projetos

de engenharia,

técniccs;

s í.mpLe s , empregando

ou não máquinas

de c al cu

lar;
,

,

Operar

e manter

em perfeito

ficas,

autenticadoras

funcimamento

maquinas

reprogra-

e outras;
,

Zelar

pelo

imedia ta
Ler,

equipamento

a ne cess idade

selecionar,

cumentos

quando for
da unidade

tos

o caso,

do-

administrativa

de contribuintes;

percen tagens,

de Lmpos tos ;

so b supervisão,

correntes

cálculos

Auxil iar

de interesse

dedébi

créditos,

vos a contas
Fazer

a chefia

e reparos;

e arquivar,

mapas de ar-r-ecadaçáo

Escri turar

comunicando

as funçõe s;

levantamento

Preencher

de consertos

registrar

e publicaçÕeS

onde exerce
Fazer

sob sua guarda,

e fichas

não muito

e fazer

cálculos

relati-

financeiras;

complexos

sobre

juros,

impos tos

e

ent re ou tros ;

no levantamento

de dados

para

elaboração

orçamentá-

ria;
Execu tar

farefas

de c ontrole

Levantar

boletins

cadastrais,

vantados

no campo, calcular

auxiliando

no cadastro

orçamen t ar ; o;
conforir

dados

ffi~ea e executar

cadastrais,
outras

le-

tarefas,

imobiliário;
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Selecionar

e resumir
fins

artigos

fei t ura,

para

Auxiliar

na escrituração

Auxiliar

no trabalho

e noticias

de di vu 19ação,
de livros

de interesse

informação

da Pre-

e documentação;

contábeis;

de aperfeiçoame~to

e implantação

de ro-

tinas;
,

Pro ce der a conferên cia

dos serviços

executados

na area

de

sua competência;
Proceder
ri as

à

a inscrição

de eleitores,

fornecer

certidões

necessá

matér ia eleitoral.
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Fiscal.
Descriçao

Sintét

to de leis,
pais

Car go que se destina

regulamentos

e obras

pregando

ica:

pÚblicas

a orien tar

o cumpr-í q

e normas que regem as posturas

e particulares;

os instrumentos

pagamento

ao seu alcance

para

mun cj,
í

de tribupos

evitar

e.!!2

a sonega-

-

çao.
ATRIBUIÇÕESTÍPICAS:
Verificar

e orientar

da regulamentação

o cumprimento
urbanistica

das posturas

concernente

municipais

a edificação

e

parti-

cu lar;
Solicitar
lhe

ao departamento

pareçam

Verificar

competente

em desacordo

a existência

reconstruidos

de "habite-se"

que,

relativas

desembarque,

explosivos
Receber

indicações

nas

ins-

o cumprimento

manipulação,

transporte,

as mercadorias

inclusive

Determinar

comercio

apreendidas

depósito,

de

embar-

e uso de Lnf'Lamave

autuar,

e guardá-Ias

í

s,

em depósitos

mediant e o cumprimento
o pagamento

a desobstrução

relativas

de vias

establecer

aos violadores

prazos

das

formal ida-

de multas;
públicas;
e tomar outras

das posturas

municipais

providências
e da legis-

urbanistica;

Realizar

sindicâncias

ou apuração

\

da Pre fei tura

e corrosivos;

legais,

lação

construidos,

de vulto;

de segurança,

ao fabrico,

í

Intimar,

obras

e engenheiros

pub l cos , devolvendo-as
des

que

em sua jurisdição;

além das

posturas

nos imóveis

ou que tenha:n sofrido

peçõe s e vistorias,

de obras

com as normas vigen tes;

Acompanhar os arquitetos

Verificar,

a vistoria

especiais

de denúncias

Emitir

relatório

chefia

permanentemente

para

instrução

de processos

e reclamaçõe s;

periódicos

sobre

informada

suas

atividades

a respeito

das

e manter

a

irregularida-

des encontradas;
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Inspecionar
mentos

e orientar

através

instalações
j

obras

de instruções,

hidráulicas

a execuçao

í

Organizar

desenhos

e sanitárias,

-

ns pec onar-

de cons truçao

de reformas

e distribuir

entre

pre stando

e espoços,

esclareci

quanto

internas

e externas;

'
em proprios

municipais;

os AgEntes Fiscais,

as

o trabalho

de

fiscalizaçao;
1ns taurar
por

processos

por

infração

verificada

pessoalmente

ou

aux í.Liares;

Pra ticar

todos

ins taurados
Colaborar

os atos

, inclusive

à

ne ce s s ar t os
despachos

na elaboração

ins trução

in te rlocutóri

e atualização

de processos
os;

do Cadastro

urbanistico

a instrução

de processos

municipal;
Coordenar
ou

sindicânsias

apuração

organizar
tados

de denúncias

plantões

das fiscal

Organizar

e posturas;

Fazer

os cálculos

e emitir

relatórios

sobre

os resul-

izaçõe s efet uadas;
de pareceres,

interpretação

civil

para

e r-ec Larnaç oe s ;

fiscais

coletânia

à

nentes

especiais

decisões

da legislação

e lançamentos

e documentos

com relação

relativos

concer

a construção

aos tributos

de sua

compet ência ;
Auxiliar

na elaboração

bem como fornecer
Pre star
pais,

do cadastro

informações

Auxiliar
Informar

no levantamento
e orientar,

vos a pagamento
Intimar

de tributos

sua atualização;

e reajustamento

periódico

munici-

de débitos;

da Divida
. sobre

Ativa;
assuntos

relati-

e mul tas;

e praticar,
efetiva,

municipais,

rela ti vos a tributos

quando solicitado,

os infratores

nem a fiscalização
medidas

de multas

à

necessárias

informaçõe s em processos
parcelamento

de contribuintes

sob supervisao,

comunicando

atos

qu= t or-

de f c í.enc as e propondo
í

í

regularizadoras;
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Zelar pela guarda e arquivos das guias de recolhimento
Apresentar

subs i d os necessários
í

às decisões superiores para ~

dequ aç ao da poli t ca tributária nas
í

contribuintes

compatibilizando-as

fiscal;

e as eraçõee dos

demandas

com as determinações

de am-

bito federal e estadual;
Dirnencionar o universo fiscalizável,
dade econômica,

distribuindo

segundo o tipo de ativi-

e coordenando

as tarefas de fis-

cal ização utilizadas nas adm n lst.raçoe s federal e estadual;
í

Efetuar estudos sobre incidência de fraudes fi scai s, ana1 t sarido dados e ex~ninando a viabilidade

de propostas

para detec-

tá-las;
Elaborar.1anos
trabalhos

ua

de fiscalizaçao,
unidade fazendária,

objetivando

reacionalizar

os

onde exerce suas tribuições;

Estudar e informar processos na área de suas atribuições,
clusive que t mpo rt em em defesa da Fazenda

l-íu n í.c
í.p

in-

aI elliJuizo.

Outras atribuiçõe S re1a tivas ao t raoalho de fiscalização.
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Tesoure ira
É o cargo

DescriçãoSintética.:
dar valores

e efetuar

ATRIBUIÇÕES

TIPICAS:

Receber,
Receber
Efetuar,

guardar
e pagar

que se destina

e guar,

pagamentos.

e entregar

valores;

em moeda corrente

nos prazos

a receber

legais,

nacional;

os recolhimentos

devicbs,

prestando

contas;
Efetuar

selagem

Elaborar

e autenticação

balancetes

importância

mecânica;

e demonstra tivos

s re cebidas

do trabalho

realizado

e

e pagas;

I·1ovimentar fundos;
,

Informar,

dar

parecer es e encaminhar

petência

da Tesouraria;

Endossar

cheques

e ass inar

conhecimentos

relativos

ao movimento de valores;

Pre encher

e assinar

Efetuar

cheques

demai s serviços

parece res

re Ia ti vos a com

e demai s documentos

banc ar I cs ;

da tesouraria.
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AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição

11

Sintética:

ção e aplicação

Executar

trabalhos

que envolvam

de leis e normas administrativas;

te administrativo;

â aquisição,

proceder

a interpreta-

redigir

expedie~

guarda e distribuição

de

material.
ATRIBUIÇÕES
Examinar

TiPICAS:

processos;

Redigir

pareceres

Redigir

expediente

oficios,
Revisar

e informações;
administrativo,

tais como: memorandos,

cartas,

relatórios;

-

quanto ao aspecto

exposiçoes

de motivos,

redacional,

projetos

ordens de serviço,

de lei, minutas

instruções,

de decretos

e ou-

tros;
Realizar

e conferir

de tributos,

cálculos

avaliações

contos determinados
Reali~an

Efetuar
servação

financeiras

coleta de preços de materiais

o recebimento,

de materiaris

Manter atualizados
Fazer ou orientar
Eventualemnte

Executar

de imóveis e vantagens

alterações
e des-

que possam ser

sem concorrência;

e orientar

eletrônicos

a lançamentos,

por lei;

ou orientar

adquiridos

relativos

armazenagem

e con-

e outros suprimentos;

os registros
levantamentos

realizar

conferência,

trabalhos

e equipamentos

de estoque;
de bens patrimoniais;
daligráficos,

operar com terminais

de microfilmagem;

tarefas afins.
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Técnico

Agricola

Descrição

sintética:

dirigir,

Cargo que têm como atribuições,

executar,fiscalizar

dos com as atividades
ATRIBUIÇÕES
Execut~r

características

í

programas

relaciopa-

de sua função

técnica.

TÍPICAS:

trabalhos

por profissionais

-,

e projetar,

c onduz r ,

e serviços
de nive1

Operação

e utilização

Aplicação

de normas

técnicos

projetados

e dirigidos

superior;

de equipamentos,
técnicas

e mat e m as

instalações

concernentes

aos processos

í

;

de tra-

.

ba Lho s;

Levan t ament.o de dados

condução

de trabalho

Conduçao de equipe

de natureza
técnico

técnica;

;

de instal&ç8.o,

montagem,

operação,

rePfro

e

manu tenç áo ;
Treinamento

de equi

Desempenho de cargo

es de execução
e função

de obras

técnica

e serviços

circunscritos

té~nicos;

ao âmb~to de

sua habi 1i t aç ao :
i zação

Fiscal

Organização
Execução

da exe cuç áo de servi ço s de sua compe t é nc i a;
de arquivos

técnicos;

de t r aba l ho s repeti

tivos

ae nensur-açao

e controle

de

qual idade;
Execução

de serviços

de manutenção

de instaló.ções

e equi~amen-

tos;
Prestação

de assistência

compra e venda
Elaboração
t enc

í

técnica,

de equipamentos

de orçamentos

no n Ív e I de .rab Lí t aç ad , na
í

e materiais;

relativos

às ativiciades

de suó. Jornpe-

a;

Execução

de ensaios

de rotina;

Exec ução de de seriho s técnico
lianejo,

t r-a.t

s;

ament o , r-ec cnhe c ment o de doe nç as , ap l c aç ao de me

di carne I to na área

í

de Zootécnica.;

í
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Lna eruí naç ao artifici
Observação
rivados

e cuidados

da origem

Exames técnico
Aplicação

al ;
na industrializaç~o

e conserva

~o de de-

e drenagem

de soü o s :

animal;

s de conse rvaç8.o,

de corretivos

irrigaçao

e adubos

para

as mais diversas

cultu-

ras;
Plantio,

tratos

diversas

cu Lt.ur as regionais;

Plantio,

preparo

Outras

tarefas

culturais,

colheita

de mudas , replantio
que o cargo

_________________

lhes

e apr-ov e i t arnerrto das ma s
í

~

de essenci

as florestais,

reserV8.
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Técnico

em Contabilidade

Descrisão Sintética: Cargo que se destina a executar serViç~s
c on t abe s e inte rpretar

a legislação

í

à

referente

cont ab i l í.da-

de pÚbli ca.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Efetuar

c al culos

Classificar

contábei-finance

con t.ab í.Lrnent e todos

das operaçõe s realizadas,
acordo

iro 'e de custos;

com o plano

Auxiliara

os documentos

de natureza

de contas

na elaboração

comprobatórios

orçamentári

a ou não,

de

da Pre fei tura ;

e revisão

do plano

de contas

da Prefei

tura;
Escriturar

contas

Examinar

diversas;

empenhos de de sp es as , verif

a existência
auxil iar
tos,

correntes

de saldos

na feitura

taxas

nas

global

da contabil

Conferir

e organizar

Elaborar

"Slips"

Conferir

balancetes

auxiliares

Ela bo rar

e examinar

processos

as tarefas

idade

dos d ver s os impo~
í

relativas

boletins

com a escrituração;

de rece i ta

e despesa

e outra,;

de Cai xa;

a concil iação

ciando

e

e dernaí s comnonent es da receita;
todas

e créditos,

a classificação

dotações;

Executar

Fazer

icando

e "Slips"
de pre stação

de extra tos

pesquisando

de arrecadação;
de c cn tas;

bancários,

quando for

confrontando

detectado

o erro

deb tos
í

e provide~

na correção;

Auxiliar

na análise

econômica-financeira

e pat r í.mon a.l da Preí

fei tura ;
Elaborar
Corrigir
Auxil iar
Redigir
tos

a demonstração
e ordenar

financeira

consolidada

da Prefeitura;

os dados par a a elabora ção do Balanço

na elaboração'
correspondências

do Balanço

Geral

e pareceres

G~ral;

da Pre fei tura;

em processos

sobre

afsun-

de sua competência;

_____________________________

•
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Articular-se

com a rede

informações
Auxi liar

sobre

Operar

internas

com máquinas

Interpretar
Efetuar

a fim de manter

o movimento das contas

na implantaçao

das audi torias

bancária

de c ontrole

as

da Prefeitura;

que auxiliem

os trabalhos

e exte rnas;

de contabil

a legislação

atualizadas

idade

re ferenteà

cálculos

de reavaliação
,
bens moveis e imoveis;

em geral;
contabilidade

do ativo

pública;

e de depreciação

de

,

Abrir

fichas

Lançar

contábeis,

em fichas

Arquivar

ficahs

gundo o critério
Efetuar

tipicas
Zelar

com a orientação

própri as os valore s das contas
e documentos,

separando-os

recebi~a;
em movimento;

e guar dando-os

se-

estabelecido;

balancetes

Orientar

de acordo

at rimoniais

os servicb res

e finance ir os ;

que o auxi liam na execução

de

=v=

da contabilidade;
pela

guarda·e

conservação

dos va.l ore s e equipamentos

da

unidade;
Execu tar
tivo

outras

regulamento

tarefas

afins,

inclusive

as editadas

no l'espe.9.
I

da profissão.
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ENFERfilEJiRO
Descrição

Sintética:

de enfermagem

Executar

ou supervisionar

nos estabelecimentos

trabalhos

de assistência

téc icos

médico-hos

ita-

lar do Município.
ATRIBUIÇÕES
Prestar

TÍPICAS:

serviços em hospitais,

unidades

sanitárias~

ambulatórios

e seções de enfermagem;
Prestar

assistência

a pacientes

hospitalizados;

Fazer curativos;
Aplicar vacinas

e injeçoes;

Ministnar

remédios;

Responder

pela observância

das prescriç(')esmédicas

relativas

a p§:

cien te;
Velar pelo bem-estar
Supervisionar

físico e psíquido

a esterelização

dos pacientes;

do material nas áreas de enfe ma-

gem;
Prestar
Orientar

socorros de urgência;
o isolamento

Supervisionar
Providenciar

de pacientes;

os serviços de higienização
no abastecimento

Supervisionar

de material

de pacientes;
de enfermagem

a execução das tarefas relacionadas

e ~édico;

com a prescri-

ção alimentar;
Fiscalizar

a limpeza das unidades

onde estiverem

Participar

de programas

Participar

do ensino em escolas de enftermagem ou curos para auxi-

de educação

lotados;

sanitária;

I

liar de enfermagem;
Apresentar
Executar

relatórios

referentes

tarefas afins, inclusive

lamento da profissão.

às atividades

sob sua suptrvisão;

as editadas no respectivo

regu-
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DENTISTA
Descrição

Sintética: Diagnosticar

te s e região maxilofacial;

Executa~

cial e proceder odontologia
sino ou hospitalar
ATRIBUIÇÕES
Executar

e tratar afecções da boca, dentrabalhos de cirurgia bU1CO f.§:

profilatica

em estabelecimento~e

I

do Municipio.

I

TÍPICAS:

trabalhos de cirurgia buco facial e examinar a bocJ e os

dentes de alunos e pacientes
Fazer diagnósticos

em estabelecimentos

dos casos individuais,

,

I

do Municip~o;

determinando

o respectl

I

vo tratamento;
Executar ope~ações
Fazer extrações
Preparar,

en-

de prótese em g~ral e de profilia

dentár1a;

I

I

de dentes: compor dentaduras;

ajustar e fixar dentaduras

artificiais,

coroas, t~aba-

lhos de pontes;
Tratar de condições patológicas
Fazer esquema das condições

da boca e dos dentes dos pacienr'es;

Fazer reg~stros e relatórios
Proceder

a exames dolicitados

Difundir os preceitos
Ias, palestras,
Executar

da boca e da face;

dos serviços executados;
pelo órgão de biometriaj

de saúde pública odontológica

atravé

de au

impressos, escritos e etc.;

tarefas afins, .inlcusive as editadas no respectivd

regu-

I

lamento da profissão.

I
I

I
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MÉDICO
Descrição

Sintética:

tiva, diagonosticar
latórios,

Prestar assistência

e

reven

e tratar das doenças do corpo humano, em ambu-

escolas, hospitais

úde em servidores

médico-cirurgica

municipais,

ou órgãos afins; fazer inspeção de sa
bem como candidatos

a ingreSSj no -

serviço público municipal.
ATRIBUIÇÕES

TÍPICAS:

Dirigir equipes e prestar
Efetuar exames,médicos,
tratamento

socorros urgentes;

fazer diagnósticos,

prescrever

para diversas doenças, perturbações

e mi1istrar

e lesões do 9rgani~

I

mo .l humano e aplicar os métodos da medicina preventiva;
Providenciar
Praticar

ou realizar trattamento especializado;

intervenções

Ministrar

cirúrgicas;

aulas e participar

de reuniões méolcas,

tras sobre a medicina preventiva

nas entidades

cursos e pales-

assistenciaik

I·

muni tárias;
Preencher

e co-

e visar mapas de produção,

ficha medica com

diag óstico

e tratamento;
Transferir,

pessoalmente,

mento e acompanhamento
Atender

aos titulares

os casos urgentes

mentos dos titulares
Preencher

Supervisionar

J

de plantão;

de internados no hospital,

ou incompleto

nos i pedi-

dos doentes atendidos

e orientar o trabalho dos estagiários

e inte nos;

as fichas dos doentes atendidos. a domicilio;

Preencher

relatórios

comprobatórios

o registro dos pertendesdos

estado de inconsciência
Atender consultas
estabelecimentos

nas

socorros;

Preencher

Proceder

atendi

I
,I
proviso~iOS,

de socorro urgente, mesmo os

provável

salas de primeiros

do tratamento,

de plantão;

os boletins

com diagnósticos

a responsabilidade

de atendimento;
doentes ou acidentados

em

ou que venham a falecer;

médicas em ambulatórios,

hospitais

públicos municipais;

1..:
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Examinar

funcionários

para fins de licenças; readaptação,

ap sen-

tadoria e reversão;
Examinar candidatos

a auxilios;

Fazer inspeção médica para fis de ingresso;no
Fazer visitas domiciliares

serviço público;

para fins de concessão

de licença a

funcionários;
Emitir laudos;
Fazer diagnósticos

e recomendar

Prescrever

regime dietéticos;

Prescrever

exames laboratoriaisj

Incentivar

a vacinação

Executar

a terapêutica;

~ indicar medidas de higiene pessoal~

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo

regu-

lamento da profissão.

\

Adm,tJ/9&
,"""~",,,,"_.I!!!!"~.I!!!!'.IIf~~~

A CAMINHO DO PRfGRESSO

