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LEI MUNICIPAL Nº 00859/2010 DE 31  DE  DEZEMBRO  DE  2010.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES, INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE 
CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

 ERNOR WEBER, Prefeito Municipal de Lagoa dos Três Cantos, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

I - Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo;
II - Quadro dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança.

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

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

II- Categoria Funcional: o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 
atribuições e responsabilidades;

III- Padrão: a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;
IV- Classe: a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo a linha de promoção;
V- Promoção: a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente 

superior da mesma categoria funcional.

CAPÍTULO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Seção I
Categorias Funcionais
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Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo é composto 
conforme tabela a seguir, que indica a categoria funcional, o número de cargos e os 
respectivos padrões de vencimento:

 CATEGORIA FUNCIONAL Nº DE 
 CARGOS

PADRÃO 

Merendeira 02 01
Auxiliar de Serviços Gerais 05 01
Servente 08 01
Vigilante 02 02
Recepcionista 02 03
Monitor de Creche 03 03
Auxiliar de Ensino 04 03
Operário 10 03
Auxiliar de Saúde Bucal 01 03
Auxiliar de Enfermagem 01 04
Técnico em Enfermagem 04 05
Motorista 09 05
Auxiliar Administrativo 04 06
Auxiliar de Escriturário 03 06
Agente Administrativo 08 06
Assistente Social 02 07
Artífice 01 08
Fiscal Municipal 02 08
Operador de Máquinas 08 08
Escriturário 02 09
Psicólogo 02 09
Fisioterapêuta 02 09
Nutricionista 01 09
Desenhista 01 10
Tesoureiro 01 11
Odontólogo 02 12
Técnico em Contabilidade 01 13
Enfermeiro 02 13
Procurador Jurídico 01 13
Engenheiro Civil 01 13
Odontólogo 01 14
Médico do ESF 01 15

Seção II
Especificações das Categorias Funcionais
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Art. 4º - Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, são as 
diferenças relativas à natureza, ao grau de responsabilidade, à complexidade, às atribuições, à 
carga horária semanal e aos requisitos para investidura  nos cargos que a integram.

§ 1º- Havendo interesse público, fica facultado à Administração adotar, por tempo 
determinado, turno único de trabalho de seis horas diárias ininterruptas.

§ 2º- Poderão ser excluídas do turno único as repartições, e os servidores nela lotados, 
cujas atividades sejam com ele incompatíveis.

§ 3º- Excpecionalmente durante a duração do turno único, ter-se-á como cumprida a 
carga horária semanal dos servidores a ele sujeitos, sem qualquer prejuízo remuneratório. 

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

I - Denominação da categoria funcional;
II - Padrão de vencimento;
III - Descrição sintética e analítica das atribuições;
IV - Condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e
V - Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade mínima e 

máxima, quando for o caso, e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo.

Art. 6º - As especificações dos cargos de provimento efetivo, criados pela presente Lei, 
são as que constituem seu Anexo I.

Seção III
Recrutamento de Servidores

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

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

Seção IV
Treinamento

Art. 9º - A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores 
sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas 
funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
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Art. 10º - O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 
Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão ou 
entidade especializada.

Seção V
Promoção

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

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

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

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

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

I     -  Quatro anos para a classe “B”,
 II    -  Cinco anos  para a classe “C”, 
 III  -   Seis anos para a classe “D”, e
 IV  -   Sete anos para a classe “E”.

Art. 16 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo 
e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 
cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.
        § 1º - Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe.
       § 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo 
de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor:
           I - Somar duas penalidades de advertência;
        II - Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;
        III - Completar três faltas injustificadas ao serviço;
     IV - Somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário 
marcado para término da jornada.
     § 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, 
iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção.

Art. 17 - Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção:
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I -    As licenças e afastamentos sem direito a remuneração;
II - As licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo 

quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço.

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

CAPÍTULO III
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Seção I
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança

Art. 19 - O quadro de cargos de provimento em comissão (CC) e funções de confiança 
(FC) do Poder Executivo é composto conforme tabela a seguir, que indica o número de 
cargos,  sua denominação, a forma de provimento e os respectivos padrões de vencimento:

Nº DE  
CARGOS 

DENOMINAÇÃO DO CARGO FORMA DE 
PROVIMENTO 

PADRÃO

05 Secretário Municipal CC SUBSÍDIO
01 Assessor de Gabinete CC ou FC CC4-FC4
01 Diretor do Departamento Administrativo CC ou FC CC3-FC3
01 Diretor do Departamento de Finanças e 

Planejamento
CC ou FC CC3-FC3

01 Diretor do Departamento de Meio Ambiente CC ou FC CC3-FC3
01 Diretor do Departamento de Indústria, 

Comércio e Serviços
CC ou FC CC3-FC3

01 Diretor do Departamento de Serviços 
Urbanos e Trânsito

CC ou FC CC3-FC3

01 Diretor do Departamento de Cultura e 
Turismo

CC ou FC CC3-FC3

01 Diretor do Departamento de Desporto e 
Lazer

CC ou FC CC3-FC3

01 Diretor do Departamento de Saúde CC ou FC CC3-FC3
01 Diretor do Departamento de Assistência 

Social
CC ou FC CC3-FC3

01 Coordenador de Biblioteca e Museu 
Municipal

CC ou FC CC2-FC2

01 Coordenador de Informática CC ou FC CC2-FC2
01 Coordenador do Departamento de Agricutura CC ou FC CC2-FC2
01 Coordenador do Departamento de Obras CC ou FC CC2-FC2
01 Coordenador do Departamento de Educação CC ou FC CC2-FC2
01 Assessor de Comunicação CC ou FC CC1-FC1
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01 Assessor de Cultura e Turismo CC ou FC CC1-FC1
   

Art. 20 - Os cargos de Secretário Municipal, providos exclusivamente na forma de 
Cargo em Comissão, serão remunerados na forma de subsídios, cujo valor é fixado mediante 
lei específica de iniciativa do Poder Legislativo.

Art. 21 - Os Cargos em Comissão e as Funções de Confiança são de livre 
nomeação/designação e exoneração/dispensa.

§ 1º-  Os Cargos em Comissão e Funções de Confiança também poderão ser exercidos  
por servidores de outros entes da Federação, postos à disposição do Município.

§ 2º- As Funções de Confiança somente poderão ser exercidas por servidores titulares de 
cargo de provimento efetivo.

§ 3º- Tratando-se da designação de servidor efetivo para ocupar cargo em comissão, lhe 
é facultado escolher entre a nomeação para o Cargo em Comissão (CC) ou a designação para 
Função de Confiança (FC), quando criados alternativamente nos termos do quadro do art.19, 
desta Lei.

Seção II
Especificações dos Cargos em Comissão e

das Funções de Confiança

Art. 22- As atribuições, a carga horária semanal e os requisitos para investidura dos 
Cargos em Comissão  e das Funções de Confiança, criados pela presente Lei, são as que 
constituem seu Anexo II.

    
CAPÍTULO IV

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS
E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 23 - Os vencimentos dos cargos e o valor das funções de confiança serão obtidos 
através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão 
referencial fixado no art.29, conforme segue:
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I - Cargos de provimento efetivo:
PADRÃO COEFICIENTES SEGUNDO A CLASSE

A B C D E
01 1,50 1,80 2,10 2,30 2,50
02 1,60 1,90 2,20 2,40 2,60
03 1,90 2,20 2,50 2,70 2,90
04 2,20 2,50 2,80 3,00 3,20
05 2,30 2,60 2,90 3,10 3,30
06 2,40 2,70 3,00 3,20 3,40
07 2,50 2,80 3,10 3,30 3,50
08 2,70 3,00 3,30 3,50 3,70
09 3,50 3,80 4,10 4,30 4,50
10 4,10 4,40 4,70 4,90 5,10
11 4,40 4,70 5,00 5,20 5,40
12 4,50 4,80 5,10 5,30 5,50
13 5,00 5,30 5,60 5,80 6,00
14 9,00 9,30 9,60 9,80 10,00
15 13,50 13,80 14,10 14,30 14,50

II - Cargos de provimento em comissão:

Padrão Coeficiente
01 3,00
02 3,50
03 4,70
04 5,00

III - Funções de Confiança:

Padrão Coeficiente
01 1,50
02 1,75
03 2,35
04 2,50

Art. 24- Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão 
referencial serão arrendondados, quando for o caso, para a unidade de centavos seguinte.

Art. 25- Além do vencimento correspondente e às demais vantagens funcionais, ficam 
asseguradas as seguintes gratificações mensais aos servidores titulares de cargo de provimento 
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efetivo, quando designados para as funções a seguir mencionadas, com base no padrão de 
referência fixado no art.29, desta Lei.

I- O valor equivalente a 1(um) padrão de referência ao servidor, ocupante de cargo 
efetivo de motorista, designado para atender ao Gabinete do Prefeito;

II- O valor equivalente a 1(um) padrão de referência ao servidor de provimento efetivo, 
designado como responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM;

III- O valor equivalente a 2 (dois) padrões de referência ao servidor de provimento 
efetivo, designado como responsável pelo Setor de Compras e Licitações;

IV- O valor equivalente a 2 (dois) padrões de referência ao servidor de provimento 
efetivo, designado como responsável pelo Setor de Recursos Humanos;

V - O valor equivalente a 1,50 (um vírgula cinquenta) padrões de referência ao servidor 
de provimento efetivo, designado como responsável pelo Setor Administrativo de Saúde;

VI- O valor equivalente a 1,50 (um vírgula cinquenta) padrões de referência ao servidor, 
ocupante de cargo efetivo de Enfermeiro com 40 hrs/semanais, designado para a coordenação 
do Estratégia Saúde da Família;

VII - O valor equivalente a 1,50 (um vígula cinquenta) padrões de referência ao servidor, 
ocupante de cargo efetivo de Odontólogo com 40 hrs/semanais, designado para a coordenação 
do Estratégia Saúde Bucal.

§ 1º- A designação dar-se-á por ato próprio do Prefeito.
§ 2º- A percepção das gratificações de que trata este artigo não afasta o direito à 

percepção de horas extras, quando for o caso.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 26 - Ficam extintos todos os cargos efetivos e funções de confiança existentes na 
estrutura administrativa do Poder Executivo criados anteriormente à vigência desta Lei.

Parágrafo Único - Exetuam-se do disposto neste artigo os cargos relacionados no artigo 
27 desta Lei e os do magistério municipal.

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

CARGOS Nº DE CARGOS 
 PROVIDOS

PADRÃO

Monitor de Creche 03 03
Auxiliar de Enfermagem 01 04
Escriturário 02 09
Desenhista 01 10

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

Parágrafo Único - Ficam assegurados aos ocupantes destes cargos até a sua extinção, 
todos os direitos da carreira.

Art. 28 – Os atuais servidores concursados do Município, ocupantes dos extintos pelo 
artigo 26, serão enquadrados em cargos equivalentes das categorias funcionais criadas por esta 
Lei, na forma do Anexo III.

§ 1º- O enquadramento de que trata o caput ocorerrá na mesma classe em que se 
encontrar o servidor no momento da vigência desta Lei.

§ 2º- O tempo remanescente será computado para a próxima troca de classe, bem como 
serão consideradas as causas suspensivas ou interruptivas eventualmente ocorridas nesse 
período.

Art. 29 – O valor do padrão de referência é fixado em R$ 392,32 (Trezentos e noventa e 
dois reais e trinta e dois centavos).

Art. 30- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias.

Art. 31 - Esta Lei entra em vigor a contar no dia primeiro do mês seguinte ao de sua 
publicação.

Art.32 - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 593/04, 642/05 e 712/07.
            

     GABINETE DO PREFEITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.
                                            

              ERNOR WEBER,
              Prefeito Municipal

Registre-se e Públique-se

ALEX RICARDO WEBER
Secretário Municipal da Administração,
Fazenda e Planejamento.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: MERENDEIRA
PADRÃO: 01 

ATRIBUIÇÕES:
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Manter os serviços de merenda escolar nas escolas 
municipais, realizar trabalhos relacionados à merenda, registros, distribuição; auxiliar nos 
serviços da secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Manter o serviço da merenda escolar no Município, 
propor a aquisição de móveis e utensílios necessários ás escolas para o desenvolvimento das 
atividades do serviço; solicitar ao órgão competente da Prefeitura o transporte de gêneros 
alimentícios e outros materiais até os locais beneficiados pela merenda escolar; promover as 
hortas escolares e outros, destinados ao desenvolvimento e controle do Programa de Educação 
e Assistência Alimentar ao Escolar; participar e promover a participação de cursos e estágios 
de treinamento para supervisores municipais, professores e merendeiras, objetivando a 
preparação tanto do pessoal técnico como de auxiliar, necessário a execução do programa, 
propor a aquisição de gêneros alimentícios, especialmente dos de produção local, destinados à 
variação dos cardápios, assim como dos condimentos indispensáveis à preparação das 
refeições servidas nas escolas; elaborar o plano anual das atividades do serviço.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, sujeito ao uso 

de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ser alfabetizado.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PADRÃO: 01

ATRIBUIÇÕES:
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar trabalhos braçais em geral, proceder a limpeza 
 e conservação de objetos e utensílios de mesa e serviços de refeição, executar trabalhos 
domésticos em repartições do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, 
arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder 
abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e 
detritos das ruas e próprios municipais; proceder à limpeza de oficinas, baias, cocheiras, 
gaiolas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabinetes sanitários públicos ou 
em próprios municipais; cuidar dos sanitários, recolher lixo à domicílio, operando nos 
caminhões de asseio público; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação 
em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de 
materiais, auxiliar no serviço de abastecimento de veículos;cavar sepulturas e auxiliar no 
sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, 
preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc); aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em 
serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; molhar plantas; cuidar de 
recipientes de lixo, currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; cuidar 
de ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza; fazer o serviço de faxina em geral; 
limpar tapetes, trilhos e capacho; lavar pisos, janelas, louças, vidros e objetos de metal 
utilizados nas refeições; polir objetos de metal; limpar e arrumar mesas; transportar alimentos 
de cozinha para a sala de refeições ou para quartos de doentes e enfermarias; lavar vestuário e 
roupas de cama e mesa; passar a ferro e fazer consertos na roupa lavada; arrumar camas e 
fazer limpeza de dormitórios, alojamentos e demais dependências; recolher detritos e 
colocá-los nos recipientes para isso destinados; varrer pátios; fazer café e servi-lo; limpar 
alimentos; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO:  40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTROS: O exercício do cargo poderá exigir a realização dos trabalhos de limpeza 

antes e depois do expediente das repartições, uso de uniforme, sujeito ao uso de uniforme e 
equipamentos de proteção indivudual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ser alfabetizado.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE
PADRÃO: 01 

ATRIBUIÇÕES:
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos de limpeza nas diversas 
dependências de prédios públicos.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Limpar pisos, vidros, lustres, paredes, cozinhas, 
móveis e instalações sanitárias, remover lixos e detritos, lavar e encerar assoalhos, fazer 
arrumação em locais de trabalho, preparar café e servi-lo, controlar estoque de mantimentos, 
fazer a limpeza de pátios, levar correspondências, selar correspondências, encaminhar 
processos nas repartições municipais, responder perante o chefe ou diretor de sua seção pelos 
serviços executados e em andamento, zelar pela eficiência do serviço, executar outras tarefas 
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTROS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, 

domingos e feriados, bem como a realização dos trabalhos de limpeza antes e depois do 
expediente das repartições, sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ser alfabetizado.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE
PADRÃO: 02

ATRIBUIÇÕES:
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios 
Municipais.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: Sujeito ao trabalho de regime de plantões, uso de uniforme e atendimento 

ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: RECEPCIONISTA
PADRÃO: 03

ATRIBUIÇÕES:
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar atividades de recepcionista, receber e 
distribuir chamadas telefônicas em qualquer órgão e ou/unidade da administração municipal.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar todas as atividades atinentes e de 
responsabilidades das atividades de recepcionista de qualquer das seções da administração 
municipal onde foi designado, referentes a recepção e distribuição de chamadas telefônicas, 
realizar suas tarefas com o mínimo de dispêndio de tempo e de materiais, zelar pelo patrimônio 
que lhe estiver afeto, responsabilizar-se pelo controle de ligações expedidas na seção, 
confeccionando documentos e arquivando-os cronologicamente, responder perante a chefia da 
seção onde estiver lotado, pelos serviços executados e em andamento, confeccionar relatório 
de atividades,  zelar pela documentação e pela eficiência do serviço, exercer tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo exige atendimento ao público, sujeito a uso de 

unforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  MONITOR DE CRECHE
PADRÃO: 03 

ATRIBUIÇÕES:
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atender crianças ou adolescentes em instituições do 
Município assistindo-os e acompanhando sua educação.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Incluir nas crianças ou adolescentes hábitos de 
higiene, de boas maneiras, de educação informal e de saúde; despertar-lhes o senso de 
responsabilidade, guiando-as no cumprimento de seus deveres escolares; cuidar de suas 
atividades recreativas, manuais e outros; vigiar-lhes o comportamento nas horas de 
alimentação; executar outras atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: sujeito a uso de uniforme e atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
b) OUTROS: Cargo em Extinção.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENSINO
PADRÃO: 03

ATRIBUIÇÕES: 
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a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Executar atividades de nível simples, de pouca 
complexidade, envolvendo a execução de atividades de orientação, recreação e atendimento 
infantil.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Executar atividades diárias de recreação com crianças 
e trabalhos educacionais e artes diversas; companhar as crianças  em passeios, visitas e 
festividades sociais; proceder orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal e 
a seus pertences; auxiliar a criança na alimentação, servir refeições e auxiliar as crianças a se 
alimentarem; zelar pela saúde e bem estar das crianças, levando-as quando necessário para 
atendimento médico e ambulatorial, ministrando medicamentos conforme prescrição médica; 
prestar primeiros socorros cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais 
quanto à higiene infantil, comunicando-lhes qualquer incidente ou dificuldades ocorridas; 
vigiar e manter a disciplina das crianças sob a sua responsabilidade; participar e envolver-se 
nas jornadas pedagógicas, reuniões de estudo e eventos da instituição; executar outras tarefas 
semelhantes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, sujeito ao uso 

de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO
PADRÃO: 03

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Realizar trabalhos braçais em geral.
b) DESCRIÇÃO ANALITICA: Realizar trabalhos braçais que exijam alguma 

especialidade, conduzir ao local de serviço todo o material necessário aos trabalhos de 
levantamento topográfico; executar sob orientação do carpinteiro, trabalhos de colocação de 
cabos em ferramentas; ajudar nos serviços de locação de pequenas obras de alvenaria; fazer 
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pequenos reparos em pisos de cimento; montar e desmontar motores, máquinas e cadeiras de 
asfalto, sob a orientação de um mecânico; auxiliar o estofador na confecção de capas de 
bancos; auxiliar no conserto de estofamentos de veículos e móveis; auxiliar na fabricação de 
ferramentas; operar máquinas com motor de explosão de pequeno porte; manejar serras, afiar 
ferramentas; acender a forja; auxiliar nos serviços de jardinagem em geral; lubrificar e 
abastecer veículos e motores; encarregar-se de bombas de gasolina; limpar estátuas e 
monumentos; manejar máquinas de fabricar telas de arame, carregar e descarregar veículos em 
geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer 
mudanças; proceder a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar; 
lavar; e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios Municipais; zelar pela conservação 
e limpeza dos sanitários; auxiliar nas tarefas de construção, calçamento e pavimentação em 
geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços 
de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar 
instrumentos agrícolas; executar tarefas de lavoura (plantio, colheita, preparo do terreno, 
adubações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais; terrenos 
baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos 
de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

domingos e feriados, sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
PADRÃO: 03

     ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Organizar e executar atividades de higiene bucal.
b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Processar filme radiográfico; preparar o paciente para 

atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 
ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; 
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preparar modelos de gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas 
ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar 
o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar 
em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal e adotar medidas de biossegurança 
visando ao controle de infecção, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão.   

CONDIÇOES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: Sujeito ao uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO :  Habilitação específica em Atendente de Consultório Dentário - ACD 

ou Auxiliar de Saúde Bucal - ASB e registro no CRO -Conselho Regional de Odontologia.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  AUXILIAR DE ENFERMAGEM
PADRÃO: 04 

   

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar as atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preparar o paciente para as consultas, exames e 
tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, 
executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de 
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enfermagem; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; fazer curativos, aplicar 
oxigênioterapia; nebulização, enteroclisma, enema de calor ou frio; aplicação de vacinas; 
controle de doentes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua 
leitura; colher material para exames; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar 
cuidados de higiene e conforto ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela limpeza e 
ordem do material da unidade; particular de atividades de educação em saúde; auxiliar nos 
programas de educação para a saúde; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público; prestação de 

serviços, relacionados com a saúde pública, em sábados, domingos e feriados, inclusive em 
regimes de plantão; sujeito ao uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo
b) IDADE: Minima de 18 anos.
c) OUTROS: Cargo em Extinção.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PADRÃO: 05 

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar as atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assistir ao enfermeiro, no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na preparação de 
cuidados direitos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das 
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doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e 
no controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; integrar a equipe de 
saúde; participar de programas como ESF - Estratégia de Saúde da Família e ACS -Agentes 
Comunitários de Saúde; executar demais tarefas correlatas ao cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público; prestação de 

serviços, relacionados com a saúde pública, em sábados, domingos e feriados, inclusive em 
regimes de plantão; sujeito ao uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: habilitação legal para o exercício da profissão e 

registro no COREN.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA
PADRÃO: 05

   ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros 
veículos automotores do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos 
destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou ao local 
determinado, quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou da carga que lhe for 
confiada; promover o abastecimento de combustível, água e óleo; comunicar, ao recolher o 
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veículo, qualquer defeito porventura existente; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciara lubrificação 
quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o grau de densidade e nível da água da 
bateria, bem como a calibragem de pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a 
enfermos, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; dar plantão 
diurno e noturno quando necessário; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, 

domingos e feriados e uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Carteira Nacional de Habilitação para o exercício 

da profissão de motorista - Categoria “D”.
d) OUTROS: Certidão Negativa, passada pelo órgão competente de acidentes ou 

infrações graves às Leis de Trânsito.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 06

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos rotineiros de escritório; preencher 
livros e formulários em geral; realizar trabalhos datilográficos; orientar partes em guichê ou 
balcão; auxiliar em trabalhos de conferência em geral.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Executar trabalhos de escritório, compreendidos em 
rotinas pré-estabelecidas que possam ser prontamente apuradas e que requer alguma 
capacidade de julgamento; anotar informações rotineiras em expediente; auxiliar na elaboração 
de fichários, extrair certidões; obter informações de fontes determinadas e fornecê-las aos 
interessados, pessoalmente ou pelo telefone; executar serviços de datilografia, tais como: 
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ofícios, atestados, cartas, etc.; proceder o recebimento e armazenagem de materiais e 
suprimento em geral, contando-os, medindo-os e identificando-os; auxiliar na conferência de 
cheques, folhas de levantamentos, slips, etc.; preencher fichas, livros, formulários, quadros 
demonstrativos, guias de andamento de processos, capas de controle de serviços e outros; 
auxiliar na coleta de preços para aquisição de materiais, numerar e carimbar expedientes em 
geral; proceder e orientar as buscas e arquivamento, tais como: processos, fichas, ofícios, 
memorandos, livros e outros documentos, proceder e orientar o arquivamento de publicações, 
jornais, revista, boletins e outras informações de interesse do órgão; além disso, operar com 
aparelhos e mesas de ligações telefônicas, efetuar ligações solicitadas, receber ligações, zelar 
pela conservação e limpeza dos aparelhos, fazer reparos, controlar as ligações diárias e/ou 
mensais; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício ao cargo poderá exigir atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO
PADRÃO: 06

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos administrativos datilográficos 
aplicando a legislação pertinente aos serviços Municipais.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  AGENTE ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 06 

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar serviços complexos, que envolvam a 
interpretação de leis e normas administrativas, contábeis e financeiras da administração pública 
em geral.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Examinar processos relacionados com assuntos gerais 
da administração municipal; interpretar textos legais referentes a legislação de pessoal; 
elaborar pareceres; elaborar expedientes administrativos, inclusive atos oficiais, portarias, 
decretos; examinar e verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesas, folhas 
de pagamento, empenhos, balancetes e demonstrativos de caixa; secretariar reuniões e 
comissões de sindicâncias e inquérito administrativo; conferir material e acondicioná-los no 
almoxarifado; emitir empenhos; participar dos processos de compra de material; orientar os 
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serviços executados por auxiliares; executar outras: computadores e máquinas de 
contabilidade; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos; executar outras 
atividades e tarefas afins.

  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, viagens, 

freqüência a cursos especializados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  ASSISTENTE SOCIAL
PADRÃO: 07 

ATRIBUIÇÕES:

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

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da 
assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; supervisionar o 
trabalho dos auxiliares do serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e 
coordenar trabalhos nos casos de realização profissional; encaminhar clientes a dispensários e 
hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos assistindo aos familiares; 
planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e  suas famílias; fazer 
triagem dos casos apresentados para estudos ou encaminhamento; selecionar candidatos a 
amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer 
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levantamentos sócio-econômicos, com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; 
pesquisar problemas relacionados com a biometria médica; supervisionar e manter registros 
dos casos investigados, prestar serviços em creches, centro de cuidados diurnos de 
oportunidades e sociais; prestar assessoramento em assuntos de sua competência; participar no 
desenvolvimento de pesquisas médico sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social 
do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; realizar estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem 
como programas de trabalho referente ao serviço social; supervisionar trabalho de auxiliares e  
dos estagiários; fazer triagem dos casos  apresentados, procurando a sua reintegração; 
organizar e ministrar cursos de treinamento social; promover o recolhimento de crianças e 
adultos abandonados; orientar e incentivar entidades para a implantação de creches; planejar e 
promover inquéritos sobre a situação social de escolares e sua família; encaminhar clientes a 
dispensários e hospitais; acompanhar o tratamento e a recuperação dos mesmos e dar 
assistência aos familiares; estudar os antecedentes da família; participar dos seminários para 
estudo e diagnóstico dos casos e orientação dos pais, em grupo ou individualmente, sobre o 
tratamento adequado; orientar investigações sobre a situação moral e econômica de pessoas 
que desejam receber ou adotar crianças; fazer levantamentos sócio-econômicos de famílias, 
com visitas ao planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistência aos apenados, 
bem como as suas respectivas famílias; promover a reintegração dos apenados na família e na 
sociedade; orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; orientar 
seleção sócio-econômico familiar de menores em colônia de férias, bem como selecionar 
candidatos ao amparo dos servidores de assistência à velhice, ao menor abandonado e ao 
excepcional; realizar e interpretar pesquisas sociais; participar no desenvolvimento de 
pesquisas médico-social do doente e de sua família; cooperar com as autoridades e instituições 
na aplicação dos recursos correspondentes às necessidades de indivíduos, visando a medida do 
alcance social; indicar métodos e sistemas para a recuperação de desajustados sociais; 
organizar fichários e registros de casos investigados; identificar e mobilizar recursos 
comunitários; promover atividades em grupo com pacientes hospitalizados; executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 20 (vinte) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, sujeito ao uso 

de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  ARTÍFICE
PADRÃO: 08

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio que envolvam 
serviços de marcenaria e carpintaria devendo saber manejar as máquinas; efetuar consertos em 
aparelhos sanitários, rede de água, caixas de água; identificar e reparar defeitos em parte 
elétrica; verificar e consertar defeitos mecânicos na frota de máquinas e veículos; executar 
outras tarefas correlatas. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:
1) Função de Marceneiro e Carpinteiro: Manejar instrumentos e equipamentos de 

marcenaria; fazer trabalhos de tornearia, modelagem e entalhação; fazer revestimentos de 
madeira de lei ou folhadas; restaurar objetos de madeira; fazer tratamento em madeira para 
diversos fins; fazer desenhos e esboços dos objetos que vão ser construídos; confecção de 
pequenos brinquedos em madeira e demais tarefas relacionadas à função.

2) Função de Encanador: Fazer instalações de encanamentos em geral, assentar 
manilhas; instalar condutores de água e esgoto; efetuar consertos em aparelhos sanitários em 
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geral, caixa de descarga, pias, banheiros, desobstruir e consertar instalações sanitárias, em 
certos casos reparar cabos e mangueiras; confeccionar juntas em canos galvanizados , manilhas 
e tubo de ferro fundido; desobstruir entupimentos, instalações de rede de água, instalação de 
hidrômetros e demais tarefas relacionadas à função.

3) Função de Eletricista:  Instalar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os 
de alta tensão, fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; consertar e reparar elevadores, 
geradores, motores, relógios elétricos, inclusive de controle de ponto, etc.; fazer instalações 
elétricas de lâmpadas, de campainhas, chaves de distribuição, bobinas, automáticos, etc.; 
consertar e reparar instalações elétricas internas e externas.

4) Função de Mecânico: Consertar peças de máquinas; manufaturar ou consertar 
acessórios para máquinas; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; 
fazer a conservação de instalações eletro-mecânicas; inspecionar e reparar automóveis, 
caminhões, tratores, compressores, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e 
substituir, quando necessário, unidade e partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, 
mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, 
eixos dianteiros e traseiros, freio, carburadores, aceleradores, magnetos, geradores e 
distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancais; ajustar anéis de 
segmento; desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar hidrovácuos; reparar 
máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos acidentados; executar tarefas 
correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: Sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual 

fornecido pelo Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  FISCAL MUNICIPAL
PADRÃO: 08

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Exercer sob orientação, a fiscalização geral com 
respeito à legislação tributária, ambiental, sanitária e a relativa a obras e posturas públicas e 
particulares.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar serviços de profilaxia e política sanitária 
sistemática; inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos, 
para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração 
adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes 
sanitários e condições de asseio dos que manipulam os alimentos; inspecionar 
estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, 
condições de ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam situações 
contrárias a saúde publica; sugerir medidas para melhoras as condições sanitárias consideradas 
insatisfatórias; comunicar a quem de direito os casos de infração que constar; identificar 
problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; realizar tarefas de educação e 
saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de Saneamento Comunitário; 
participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades 
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sanitárias e Prefeitura Municipal; participar do desenvolvimento de programas sanitários; fazer 
inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança, verificando as 
condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e 
derivados; zelar pela obediência ao regulamento sanitário; reprimir matanças clandestinas, 
adotando as medidas que se fizerem necessárias; apreender carnes e derivados que estejam a 
venda sem a necessária inspeção; vistoriar os estabelecimentos de venda de produtos e 
derivados; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares 
de saneamento; executar outras tarefas semelhantes, tais como  as de executar todas as 
atividades atinentes à fiscalização de obras privadas, recuos de construções, passeio público, 
uso clandestino da rede de esgoto pluvial, medir e expedir numeração de imóveis nos 
logradouros públicos, verificar o recolhimento de taxas e alvarás de licença para construções, 
realizar os serviços atinentes a seu cargo, auxiliando o chefe de sua seção em suas tarefas 
técnicas, executar todos os procedimentos referentes aos serviços de fiscalização de obras que 
por força de Lei lhe estão afetos, orientar e fiscalizar a correta atuação dos profissionais 
incumbidos de realização de obras, receber e arquivar documentos, realizar suas tarefas com o 
mínimo de dispêndio de tempo e de materiais, zelar pelo patrimônio que lhe estiver afeto, 
responder perante o chefe ou diretor de sua seção, pelos serviços executados e em andamento, 
confeccionar relatório de atividades, zelar pela eficiência do serviço e desempenhar; outros 
serviços correlatos.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, sujeito a 

viagens, cursos e uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  OPERADOR DE MÁQUINAS
PADRÃO: 08 

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores e 
outros equipamentos móveis de propriedade do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar máquinas rodoviárias e agrícolas, tratores e 
rolos compressores, operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras, mecânica, 
tratores, etc.; comprimir com rolo compressor, cancha para calçamento ou asfaltamento, 
auxiliar no conserto das máquinas; lavrar e discar terras, preparando-as para plantio; cuidar da 
limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo bom funcionamento das mesmas; executar 
tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

domingos e feriados.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Carteira Nacional de Habilitação  "C", "D" ou "E".

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  ESCRITURÁRIO
PADRÃO: 09

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Examinar trabalhos que envolvam a interpretação e a 
aplicação de leis e normas administrativas, redigir expedientes administrativos, proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Redigir expedientes administrativos; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material, examinar processos, redigir pareceres e 
informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser 
adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e 
conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registos de estoque; 
fazer ou orientar levantamento de bens patrimoniais, realizar trabalhos datilográficos, operar 
com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTROS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) OUTROS: Cargo em Extinção.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO
PADRÃO: 09 

ATRIBUIÇÕES:

 a)  DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar e executar atividades utilizando técnicas 
psicológicas, aplicadas ao trabalho, as áreas escolares e clínica psicológica.

b) DESCRIÇÇÃO ANALÍTICA: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, 
readaptação e avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise de funções sob 
ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano para possibilitar a orientação, a seleção e ao treinamento no campos profissional e o 
diagnóstico e terapia clínicos; fazer pscicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico; fazer exames de seleção de crianças para fins de ingresso em 
instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudo; prestar 
atendimento breve a paciente em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e 
toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, 
ou portadores de desajustes familiares ou escolares, encaminhado-as para escolas ou classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, médicas de 
educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material 
psicopedagógico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar 
atendimento psicológico à gestante, as mães de crianças até a idade escolar, em grupos de 
adolescentes, em instituições comunitárias do Município, manter atualizado o prontuário de 
cada caso estudado, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
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atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,  inclusive aquelas editadas no regulamento 
da profissão de Psicólogo.

   CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO:  20 (vinte) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir serviço externo; contato e 

atendimento ao público; prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a 
plantões, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo 
Município.

   REQUISITOS PARA PROVIMENTO
a) INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão de 

Psicólogo e registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA
PADRÃO:  09 

   ATRIBUIÇÕES:

 a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência fisioterápica em nível de 
prevenção, tratamento e recuperação de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins.  

b)  DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar atividades técnicas específicas de 
fisioterapia para tratamento no entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, 
perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo 
com as prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em 
função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da 
capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa 
organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos 
incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão.   

 CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 a) HORÁRIO: 20 (vinte) horas semanais.
 b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir serviço externo; contato e 

atendimento ao público; prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a 
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plantões, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo 
Município.

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo. 
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
 c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão de 

Fisioterapeuta. 

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA
PADRÃO: 09

   ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição 
e de alimentação em estabelecimentos do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar serviços ou programas de nutrição nos 
campos hospitalares, de saúde pública, educação e outros similares; organizar cardápios e 
elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a 
fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes 
alimentares; planejar mini cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por 
ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; avaliar o comportamento dos gêneros e produtos alimentícios; 
avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, 
anamnese alimentar e exames antropométricos; realizar vigilância nutricional; integrar a equipe 
de vigilância sanitária; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão.

 CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 a) HORÁRIO:  20(vinte) horas semanais;
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 b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir serviço externo, contato e atendimento 
ao público e prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a plantões, bem 
como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo Município.

    REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
  a) INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo.
     b) IDADE: Mínima de 18 anos. 

      c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão 
de Nutricionista.

 

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  DESENHISTA
PADRÃO: 10

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar e projetar desenhos técnicos e artísticos e 
desenhar gráficos em geral

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de 
prédios; fazer desenhos técnicos e artísticos; elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; 
passar os croquis para a escala; executar desenhos arquitetônicos e projetos de obras; fazer 
cálculos de coordenadas geográficas; desenhar letreiros e cartazes, desenhar organogramas, 
fluxogramas e gráficos em geral; fazer desenhos, clichês e cartazes de propaganda; desenhar 
projetos de ajardinamento; elaborar esquemas de sistema elétrico e telefônico; proceder a 
reconstituição de plantas; elaborar plantas de alinhamento traçado de ruas, cortes, curvas de 
nível, executar a redução e ampliação de plantas; eventualmente colaborar na confecção de 
maquetes; responsabilizar-se por arquivo de plantas e pela aguarda e conservação do material 
de trabalho; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais;
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) OUTROS: Cargo em Extinção.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  TESOUREIRO
PADRÃO: 11

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 
responsável pelos valores entregues à sua guarda. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e 
entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar 
selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e 
importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar, dar 
pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; endossar cheques e 
assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; preencher e 
assinar cheques bancários; efetuar pagamentos do pessoal; fornecer suprimento para 
pagamentos externos; confeccionar mapas ou boletins de caixa; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: Atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL:  Idoneidade comprovada.

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

d) OUTROS: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por 
ocasião da posse.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  ODONTÓLOGO
PADRÃO: PADRÃO  12 para 20 horas e,
      PADRÃO 14 para 40 horas.

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas 
técnicas e administrativas para os serviços, consultando documentos de outras entidades, para 
programar a dinâmica da odontologia da saúde pública.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Participar do planejamento, execução e avaliação do 
programa educativo de prevenção à saúde da boca e dos dentes, supervisionando-o e 
observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade, 
analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e outros serviços, estudando-os e 
comparando-os a fim de traçar, com a equipe de saúde, as prioridades no desenvolvimento de 
programas de higiene oral para a comunidade, coordenar, supervisionar, executar e avaliar 
atividades de fluoretização dos dentes e outras técnicas, fazendo observações diretas e 
analisando relatórios para desenvolver programas de profilaxia de cárie dentária, poderá 
participar de programas de pesquisa de saúde pública, estudando, executando e avaliando 
planos de edição de flúor na água, sal ou outras substâncias de consumo obrigatório, para 
cooperar na prevenção das afecções dentárias, executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 20  (vinte ) e 40 (quarenta) horas semanais;

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, sujeito ao uso 
de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Curso Superior.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão de 

Odontólogo e registro do CRO.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
PADRÃO: 13

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar serviços contábeis e interpretar legislação 
referente a contabilidade pública.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos 
administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; 
elaborar "slips" de caixa; escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; levantar 
balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; 
extrair contas de devedores do município; examinar processos de prestação de contas; conferir 
guias de juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; 
examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar 
processos relativos à despesas; interpretar legislação referente à contabilidade pública; efetuar 
cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar 
relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) INSTRUÇÃO: habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em 
contabilidade e registro no CRC.

b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) OUTROS: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por 

ocasião da posse.

Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL:  ENFERMEIRO
PADRÃO: 13

ATRIBUIÇÕES:

a)DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a 
assistência de enfermagem e programas de saúde pública; dirigir, chefiar e organizar órgão de 
enfermagem de saúde pública.

b)DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Prestar serviços de enfermagem em unidades sanitárias, 
ambulatórios e seções próprias; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras 
determinações médicas; zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; participar da 
elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde pública; prescrever 
medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas 
aprovadas pela instituição de saúde pública; participar na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; prestar assistência à 
gestante, parturiente ao recém-nascido; participar dos programas de atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução e assistência 
obstétrica em situações de emergência; participar em programas e atividades de educação 
sanitária; participar nos programas de segurança e higiene do trabalho bem como prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do sistema 
de referência e contra-referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde; participar 
do desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência à saúde; proceder a coleta de 
material e consulta de enfermagem; executar tarefas afins.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados, 

com a saúde pública, em domingos e feriados, inclusive serviços de plantão.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Nível superior.
b) IDADE: Mímima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão e 

registro do COREN.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR JURÍDICO
PADRÃO: 13

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Representar o Município em juízo quando 
expressamente autorizado, atender  e elaborar quando necessário no âmbito da administração 
processos Administrativos e fornecer consultas que lhe forem solicitadas pelo Prefeito, 
Secretários e Diretores das Autarquias Municipais

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Emitir pareceres e interpretações de textos legais, 
elaborar minutas; manter a legislação local atualizada, representar o Município judicial e 
extrajudicialmente; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, 
submetidas a exames pelo Prefeito, Secretários, Diretores e Chefes de setores, emitindo 
pareceres, quando for o caso; elaborar, revisar, atualizar e consolidar toda a legislação 
municipal; observar as normas estaduais e federais que possam ter implicações na legislação 
local, à medida que forem sendo expedidas e providenciar a aplicação desta; estudar 
elaborando e revisando minutas de licitação, termos de compromisso e responsabilidade, 
contratos de concessão, licitação, lotação, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem 
necessários a sua legislação; estudar, redigir ou minutar desapropriações, hipoteca, compra e 
venda, permutas, doações e transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar as 
respectivas redações oficiais de projetos de leis, decretos, portarias, ofícios, justificativas; 
proceder ao exame dos documentos necessários a formalização dos títulos supramencionados; 
proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos 
jurídicos; participar de reuniões coletivas; presidir, sempre que possível, aos inquéritos 
administrativos, exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição ou pelas quais sejam expressamente designados; relatar pareceres  coletivos, em 
questões jurídicas de magna importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a 
municipalidade, quando investido do necessário mandato; efetivar a cobrança amigável ou 
judicial da dívida ativa; mensalmente examinar, sob aspecto jurídico, os atos praticados nas 
secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do pessoal, seus direitos, deveres e 
pagamentos de vantagens; atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, nos 
feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente; executar outras tarefas afins;  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 20 (vinte) horas semanais.
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b) OUTRAS: O exercício do cargo poder exigir atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Bacharel em Direito.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão e 

registro na OAB.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 
PADRÃO:  13

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar, analisar, executar e supervisionar trabalhos 
técnicos de construção em geral. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e 
conservação de estradas e vias públicas, bem como obras de capitação, abastecimento de água, 
drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; elaborar, analisar, executar e supervisionar 
trabalhos topográficos; estudar projetos, dirigir e fiscalizar a construção de prédios e obras 
complementares da administração pública, bem como zelar pelo padrão de qualidade das 
mesmas; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de 
urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, 
dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletro-mecânicas, de usinas e 
respectiva redes de distribuição; examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer 
atribuições relativas a engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de 
estruturas de concreto armado, aço e madeira; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades própria do cargo; executar outras atividades afins; 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 20 (vinte) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Curso Superior.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão e 

registro no CREA.
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Anexo I (art.6º)

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO DO ESF
 PADRÃO:  15 

 ATRIBUIÇÕES:

 a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; 
diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano. 

 b) DESCRIÇÃO GENÉRICAS: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área 
adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos nas Unidades de Saúde e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos 
de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc.; realizar o pronto 
atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento nas Unidades de 
Saúde por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames 
complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins.   

   CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir serviço externo; contato e 

atendimento ao público; prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a 
plantões, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo 
Município.

   REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão de 

Médico e registro no CRM.
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Anexo II (art.22) 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E      
PLANEJAMENTO

PADRÃO: SUBSÍDIO

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio, de relativa 
complexidade, envolvendo a execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de 
secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir e determinar a programação, supervisão e 
mantenção do controle das atividades da administração geral da Prefeitura; determinar a 
execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação, aos direitos e 
deveres, aos registros e controles funcionais, ao controle de freqüência, à elaboração da folha 
de pagamento e aos demais assuntos relativos à administração de pessoal; organizar e a 
coordenar os programas de capacitação de pessoal; promover os serviços de inspeção de saúde 
dos servidores para efeitos de nomeação, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como 
a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente dos 
serviços; propor normas e atividades referentes a padronização, aquisição, recebimento, 
conferência, armazenamento, distribuição e controle de material; coordenar e acompanhar o 
processamento de licitações para efetivar a compra de materiais e a contratação de obras e 
serviços, leilões, licenciamento e seguro de veículos, nos termos da legislação federal; 
promover a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle dos materiais permanentes 
e de consumo; tombamento, o registro, o inventário, a proteção e a conservação dos bens 
móveis e imóveis do Município; coordenar e determinar o controle dos serviços inerentes à 
portaria, reprodução de papéis e documentos, segurança, limpeza, zeladoria, copa, telefonia, 
recepção e demais serviços auxiliares; a elaboração de normas, portarias, ordens de serviço e a 
promoção de atividades relativas a recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e 
arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura; a execução, 
orientação e estabelecimento de normas com vistas à política de transportes administrativos do 
Município; a recuperação de documentos, arquivamento e divulgação de informações de 
interesse público e da administração municipal; a proposição das políticas tributária e 
financeira de competência do Município; organizar, inscrever e manter atualizado o cadastro 
dos imóveis localizados na zona urbana do Município, para fins de tributação, na forma da 
legislação vigente, inclusive os que gozam de imunidade ou isenção; cadastrar os contribuintes 
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do proposto sobre parecer de qualquer natureza e demais tributos de competência do 
Município; proceder levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 
necessário à revisão e atualização dos cadastros existentes; acompanhar o registro, o 
acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial; 
fazer a inscrição, o controle e a cobrança amigável da dívida ativa do Município; coletar 
elementos, junto aos cartórios de notas, registros de imóveis e outras fontes, referentes às 
transações imobiliárias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis cadastrados; 
proceder a emissão dos conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, 
bem como registrar os créditos; proceder diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções, 
imunidades, arbitramento, revisões e outros casos que requeiram verificações ou investigações 
externas ou internas; autuar os infratores da legislação tributária no âmbito de sua competência; 
informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem como 
para o fornecimento de certidões; estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como 
seus possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, propondo alterações que 
proporcionem ao Município permanente atualização no campo tributário; efetuar o 
acompanhamento, a fiscalização e a preparação das prestações de contas de recursos 
transferidos de outras esferas de Governo para o Município; fazer a fiscalização e a tomada de 
contas dos órgãos de administração centralizada encarregados de movimentação de dinheiro e 
valores; proceder o recebimento, o pagamento, a guarda a movimentação e a fiscalização de 
dinheiros e outros valores; julgar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento 
de tributos; organizar e manter atualizados os cadastros dos contribuintes sujeitos aos tributos 
municipais; promover a emissão dos conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua 
competência, bem como registrar os créditos; coletar elementos junto às entidades de classe, 
Junta Comercial e outras fontes, referentes ao exercício de atividades passíveis de tributação 
municipal, com a finalidade de controle e atualização dos cadastros; proceder diligências fiscais 
nos casos de inclusões, imunidades, isenções, arbitramento, revisões e outros casos que 
requeiram interpretações, verificações ou investigações internas ou externas; executar 
levantamentos de campo ou pesquisas complementares necessárias à revisão e atualização dos 
cadastros; ouvida da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Habitação  e Trânsito, 
quanto ao zoneamento de uso, fornecer, quando for o caso, Alvará de Licença para Localização 
ou Exercício de Atividades; elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, as 
propostas orçamentárias anual, as diretrizes orçamentárias e plurianual e o acompanhamento de 
sua execução, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; prestar 
assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento integrado, organização, coordenação, 
controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura; a elaboração de 
pesquisa, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento socioeconômico de iniciativa 
do governo municipal; fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas e 
operações de financiamento de projetos, programas e ações públicas; a elaboração e o fomento 
da execução do plano de ação governamental, em coordenação com os demais órgãos da 
Prefeitura;  propor e difundir modelos, sugerir normas, coordenar, acompanhar e supervisionar 
ações voltadas para modernização da administração pública municipal; promover, em 
coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, a elaboração do orçamento anual e do plano 
plurianual, acompanhando e controlando sua execução; exercer, na área de gestão pública, 
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funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, 
controle, execução e avaliação de ferramentas de metodologias de gestão; a articulação com a 
União e o Estado, no âmbito dos respectivos órgãos de planejamento, no sentido de 
compatibilizar decisões estratégicas do Município; desenvolver estudos e estabelecer normas, 
objetivando o progressivo aperfeiçoamento dos processos e padrões orçamentários; elaborar 
relatório anual de suas atividades; executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens, freqüência a cursos especializados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo II (art.22) 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E  
DESELVOLVIMENTO ECONÔMICO

PADRÃO: SUBSÍDIO

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio, de relativa 
complexidade, envolvendo a execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de 
secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar, formular e executar as políticas de 
desenvolvimento do meio rural de forma sustentável; promover a articulação com órgãos 
federais, estaduais e municipais, com vistas à obtenção de recursos para projetos e ações de 
melhoria das condições de vida das populações do meio rural, com especial direcionamento 
para o desenvolvimento da agricultura familiar e a integração agroindustrial apropriada; 
orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário no 
âmbito do Município; promover a realização de atividades relacionadas com o 
desenvolvimento agropecuário e comercial do Município; delimitar e implantar áreas 
destinadas à exploração hortifrutigranjeira, agropecuária e comercial de produtos, sem 
descaracterizar ou alterar o meio ambiente; coordenar as atividades relativas à orientação da 
produção primária e ao abastecimento público; licenciar e controlar o comércio transitório; 
promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e privadas 
relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário; incentivar a 
implantação de novos empreendimentos, objetivando a expansão da capacidade de absorção da 
mão-de-obra local; prestar assessoramento ao Poder Executivo na formulação de política 
municipal do meio ambiente; o planejamento, proteção, conservação, preservação e 
recuperação e melhoria do meio ambiente; o desenvolvimento de atividades concernentes à 
implantação do zoneamento ambiental e das atividades referentes ao licenciamento ambiental 
no Município; efetuar o licenciamento ambiental, nos termos da legislação competente; a 
implantação e manutenção do cadastro de atividades econômicas utilizadoras ou degradadoras 
de recursos ambientais, mediante a coleta e catalogação de dados e informações sobre as 
mesmas; controle, monitoramento e avaliação dos recursos naturais do Município, visando à 
proteção, à preservação e à conservação de áreas de interesse ecológico, assim como a 
recuperação de áreas degradadas; supervisionar e coordenar o monitoramento e a fiscalização 
ambiental de todas as atividades potencialmente poluidoras que usufruam de recursos naturais 
no âmbito do Município; apoiar o estabelecimento de padrões de efluentes industriais e às 
normas para transporte, disposição e destino final de qualquer resíduo resultante de atividades 
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industriais e comerciais passíveis de degradação ambiental; o estudo e a proposição das 
diretrizes municipais, normas e padrões relativos a preservação e conservação de recursos 
naturais e paisagísticos do Município; avaliar o impacto da implantação de projetos públicos - 
municipais, estaduais ou federais, ou privados, sobre os demais recursos ambientais do 
Município; manter organizado as informações sobre a poluição e contaminação do Município e 
a indicação dos procedimentos e fiscalização pertinentes, em âmbito municipal; coordenar a 
pesquisa das características do meio ambiente do Município, das suas potencialidades e 
limitações e das formas racionais de sua exploração; o controle e fiscalização de podas no 
Município e a execução de planos de arborização e ajardinamento de vias e logradouros 
públicos, em articulação com a Secretaria Municipal Obras, Serviços Urbanos, Trânsito e 
Habitação; promover a educação ambiental e a formação de consciência sobre a conservação e 
a valorização da natureza como condição para melhoria da qualidade de vida, em articulação 
com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; promover, 
organizar e fomentar todas as atividades industriais, comerciais e de serviços do Município; 
atrair novos investimentos industriais, através da criação e manutenção de distritos industriais; 
estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento de atividades 
industriais e comerciais a serem instaladas no Município, assim como a criação e 
acompanhamento de linhas de crédito endereçadas ao financiamento de novos investimentos; 
analisar os tipos de produtos produzidos e comercializados pela indústria e comércio locais, 
fomentando a criação de uma linha produtiva que impeça a evasão de riquezas; promover e 
participar de exposições, feiras, seminários, cursos e congressos, relacionados à indústria e ao 
comércio; buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de 
crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área industrial do Município; licenciar e 
controlar o comércio transitório, a origem dos produtos estrangeiros comercializados no 
Município, fiscalizando o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a 
sua área de competência; desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Público 
Municipal e as entidades empresariais do Município; promover, organizar e fomentar todas as 
atividades relativas à produção primária e do abastecimento público, bem como as atividades 
vinculadas às empresas de prestação de serviços; propor e discutir, com entidades prestadoras 
de serviços, políticas municipais de eficácia e qualificação para o setor; buscar recursos dos 
orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de crédito, públicas ou privadas, 
para investimentos na área de produção do Município; fiscalizar o cumprimento das 
disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência; executar outras 
atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens; freqüência a cursos especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo II (art.22) 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, 
TRÂNSITO E HABITAÇÃO

PADRÃO: SUBSÍDIO

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio, de relativa 
complexidade, envolvendo a execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de 
secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Elaborar estudos, diagnósticos e pesquisas de 
natureza urbanística, necessários ao processo de planejamento físico e territorial do 
Município.colaborar e avaliar a atualização do Plano Diretor do Município e de outros planos 
que visem ordenar a ocupação, o uso ou a regularização do solo; o estudo e a elaboração de 
normas urbanísticas para o Município, especialmente as referente a desenho urbano, 
zoneamento, obras, edificações e posturas; a fiscalização, visando o cumprimento das normas 
referentes ao uso do solo, zoneamento, loteamentos, meio ambiente, nos termos do que lhe for 
deferido, de construções particulares e de órgãos públicos estaduais e federais; o exame e a 
aprovação dos pedidos de licenciamento para construções e loteamentos urbanos, conforme as 
normas municipais em vigor; executar atividades concernentes a construção, manutenção e 
conservação de obras públicas municipais e instalações para prestação de serviços à 
comunidade; coordenar e supervisionar a construção, pavimentação, manutenção e conservação 
de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; a execução de trabalhos topográficos e de 
desenhos indispensáveis às obras e aos serviços a cargo da Secretaria; coordenar e dirigir o 
planejamento, a organização, o controle e a fiscalização dos serviços de varrição, limpeza de 
vias e logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 
coordenar e dirigir o planejamento, a construção, a conservação e manutenção de parques, 
praças e jardins públicos; manter atividades de pesquisa da realidade social, desenvolvendo e 
capacitando recursos humanos, orientando-os à prestação de serviços técnicos na área da 
habitação; a ação junto a grupos sociais, visando sua organização e desenvolvimento de 
objetivos e de melhoria das condições de vida; a negociação de convênios com órgãos públicos 
federais e estaduais para implementar programas e ações voltados à política municipal de 
habitação; atender, de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, a população 
carente, através dos programas de habitação; promover o mapeamento e o cadastramento 
técnico das áreas utilizadas pela população carente; selecionar os atendimentos prioritários em 
termos de habitação popular, conforme estabelecer a legislação específica; administrar, 
fiscalizar e controlar os programas de habitação popular, conforme estabelecer a legislação, 
regulamentos e normas específicas; administrar o plano de sinalização e trânsito, em 
articulação com os órgãos municipais, estaduais, federais e afins;  coordenar e superviosionar 
os serviços de iluminação pública e os serviços da rede de água municipal; autorizar, fiscalizar 
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a regulamentação e o controle dos transportes públicos coletivos, bem como de outros serviços 
públicos ou de utilidade pública concedidos ou permitidos; administrar dos serviços de 
máquinas e equipamentos da Prefeitura, incluindo a guarda, o abastecimento, a manutenção e o 
controle dos veículos, equipamentos e máquinas da frota municipal; coordenar e supervisionar 
a  execução dos serviços de carpintaria, pintura, marcenaria, eletricidade e de serviços de 
reparos para os demais órgãos da Prefeitura; examinar e aprovar os projetos de urbanização de 
áreas pertencentes a particulares e fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; examinar e 
aprovar os projetos de construções particulares, bem como inspecionar e vistoriar edificações; 
elaborar ou contratar os projetos de execução de rede de iluminação, obras viárias e prédios 
públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral do Município; executar ou fiscalizar a 
implantação e manutenção da rede de iluminação de logradouros públicos municipais, 
monumentos e próprios municipais; fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, 
no que diz respeito a sua área de competência, bem como aplicar sanções aos infratores; 
executar ou fiscalizar a construção e conservação das estradas do Município, bem como manter 
a infra-estrutura industrial de apoio aos seus trabalhos; cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito municipal; planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, pedestres, animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
pedestres e ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes 
de trânsito e suas causas; estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia, as diretrizes para 
o policiamento ostensivo de trânsito; executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 
penalidades administrativas, por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro; aplicar as penalidades por infrações de circulação, 
estacionamento e paradas previstas na Lei Federal nº 9.503/97, e notificar os infratores; 
fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a 
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e 
arrecadar as multas que aplicar; autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que 
interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o regulamento pertinente, 
arrecadando as multas que aplicar; exercer as atividades previstas para o órgão executivo 
municipal de trânsito, conforme o disposto no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 9.503/97 - 
Código de Trânsito Brasileiro; implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo 
pago nas vias públicas, arrecadando os valores daí decorrentes; integrar-se a órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas 
na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 
celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra 
unidade da Federação; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança 
de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN; fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 
automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente; executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
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b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 
serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens, freqüência a cursos especializados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo II (art.22) 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, 
DESPORTO E LAZER

PADRÃO: SUBSÍDIO

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio, de relativa 
complexidade, envolvendo a execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de 
secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Propor, organizar, manter e desenvolver a política 
educacional do Município, integrando-a aos planos e programas educacionais da União e do 
Estado; instalar,  manuter e  administrar as unidades de ensino a cargo do Município, assim 
como a orientação técnico-pedagógica; fixar normas para a organização escolar, didática e 
disciplinar das unidades de ensino, de acordo com a legislação em vigor; administrar a 
assistência ao educando no que respeita a alimentação escolar, material didático, transporte e 
outros aspectos, em articulação com entidades federais e estaduais competentes; desenvolver 
programas de orientação pedagógica e de aperfeiçoamento de professores, auxiliares de ensino 
e demais servidores relacionados à área, visando ao aprimoramento da qualidade do ensino; 
efetuar o estudo e a implementação de programas voltados ao desenvolvimento cultural dos 
alunos, mediante a inclusão de disciplinas relacionadas às artes, à música, e aos usos e 
costumes dos diferentes grupos étnicos brasileiros; exercer ação redistributiva em relação às 
escolas municipais; baixar normas complementares para o sistema municipal de ensino; 
autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema municipal de ensino; 
oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até 05 (cinco) anos, e 
com prioridade o ensino fundamental, observando o que determina a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394-1996); coordenar as matrículas todos os educandos 
a partir de 06 (seis) anos de idade no ensino fundamental; ofertar a educação escolar regular 
para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades; integrar os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao 
sistema nacional de avaliação do rendimento escolar; estabelecer mecanismos para progressão 
da sua rede pública do ensino fundamental; estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade do 
processo educativo desenvolvido pelas escolas públicas municipais e da iniciativa privada; 
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; zelar pela observância da 
legislação referente à educação e pelo cumprimento das decisões do Conselho Municipal de 
Educação nas instituições sob sua responsabilidade; aprovar regimentos e planos de estudos das 
instituições de ensino sob sua responsabilidade; submeter à apreciação do Conselho Municipal 
de Educação os planos elaborados; planejar e coordenar programas, projetos e atividades que 
visem ao desenvolvimento cultural; dirigir a execução de projetos, programas e atividades de 
ação cultural do Município; planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, museus, 
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bibliotecas, arquivos, centros culturais e outras atividades culturais de responsabilidade do 
Município; promover, conjuntamente com órgãos municipais ou regionais, manifestações 
culturais organizadas pelas etnias locais ou de interesse destas; implantar a política municipal 
de bibliotecas, museus e arquivos, mediante o recolhimento e catalogação de documentos, 
objetos de arte, música, folclore, artesanato, e outros de significado histórico local, recebidos 
pela administração municipal, bem como estabelecer normas, gerir, conservar e organizar 
arquivos e museus públicos municipais, de modo a facilitar o acesso ao público interessado; 
articular, com entidades públicas ou privadas, visando a aprimorar os recursos técnicos e 
operacionais; organizar e definir parâmetros para elaboração dos planos, regimento e calendário 
escolar, históricos, boletins, projetos pedagógicos, estrutura curricular e outros documentos 
pertinentes; definir as diretrizes para formulação das políticas públicas de ensino municipal; 
definir metas de trabalho; propor estudos e levantamentos relativos ao sistema de ensino; 
organizar e difundir programas anuais de festas e diversões públicas que tenham interesse 
turístico; analisar e propor políticas de ação visando a valorizar os aspectos de interesse 
turístico do Município; organizar e difundir informações úteis sobre o Município, para a 
população e visitantes; apoiar e manter articulação com o empresariado e entidades locais para 
a promoção de feiras, congressos e eventos no Município; manter serviços de informações 
turísticas no Município e fora dele; estudar e propor planos de estímulo ao desenvolvimento de 
atividades de interesse turístico; planejar e coordenar programas e planos de esportes, recreação 
e lazer dirigidos às várias faixas etárias; programar eventos desportivos de caráter popular;  
desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas e de lazer do Município, 
estimulando o hábito de esporte nas comunidades; executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens; freqüência a cursos especializados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PADRÃO: SUBSÍDIO
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ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de nível médio, de relativa 
complexidade, envolvendo a execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de 
secretaria.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar, organizar, gerir, executar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços públicos de saúde; promover o planejamento, a programação e 
organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em 
articulação com sua direção estadual; executar programas de ação preventiva, de educação 
sanitária e de vacinação permanente, em coordenação com as esferas estaduais e federais; 
coordenar os serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador; orientar o comportamento de grupos específicos 
em face de problemas de saúde, higiene, condições sanitárias e outros; fiscalizar do 
cumprimento das posturas municipais referentes ao poder de polícia aplicado à higiene pública 
e ao saneamento; colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las; celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; controlar e fiscalizar os 
procedimentos dos serviços privados de saúde; normatizar, complementarmente, as ações e 
serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação; desenvolver as atividades relacionadas ao 
planejamento e implementação da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no âmbito do 
Município; motivar a participação da população em soluções de caráter cooperativo, mediante 
o uso de processos autoconstrutivos e outros que facilitem o acesso à habitação de interesse 
social; formular e executar a política municipal de assistência social, conjugando esforços dos 
setores governamental e não governamental, visando proteção à maternidade, à infância, à 
adolescência, à velhice e às pessoas portadoras de necessidades especiais; formular e 
implementar a política de promoção, atendimento, proteção, amparo, defesa e garantia dos 
direitos da criança e adolescente, em parceria com organizações governamentais e não 
governamentais, observada a legislação pertinente; desenvolver planos, programas e projetos, 
destinados à promoção humana e visando à inclusão social; manter atividades de pesquisa da 
realidade social, desenvolvendo e capacitando recursos humanos, orientando-os à prestação de 
serviços técnicos na área social; promover o fortalecimento das relações familiares no âmbito 
da sociedade; formular e executar políticas de apoio aos idosos e às minorias; ações junto a 
grupos sociais, visando sua organização e desenvolvimento de objetivos e de melhoria das 
condições de vida; a negociação de convênios com órgãos públicos federais e estaduais para 
implementar programas e ações voltadas para a assistência social; a prestação de apoio aos 
portadores de necessidades especiais, mobilizando a colaboração comunitária; atender, de 
acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, a população carente, através dos 
programas de assistência social; promover o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas 
utilizadas pela população carente; desenvolver programas de atendimento à família, jovens, 
dependentes químicos e demais segmentos necessitados; criar e manter atualizado cadastro das 
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famílias em situação de maior vulnerabilidade social e risco residentes no Município; prestar 
assessoramento às organizações não governamentais e comunitárias quanto às questões sociais; 
executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas por 
programas de transferência de renda, instituídos por leis específicas da União, do Estado e do 
Município e/ou resoluções emanadas dos respectivos Conselhos; executar outras atribuições 
correlatas e afins.

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens, freqüência a cursos especializados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: ASSESSOR DE GABINETE
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PADRÃO: CC4/FC4 

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assistir ao Prefeito em suas atividades relacionadas 
com autoridades e atendimento ao público em geral.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Assistir ao Prefeito em suas relações 
político-administrativas com a população, organismos estaduais e federais, órgãos e entidades 
públicos e privados; assessorar o Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal de 
Vereadores; organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito; preparar 
e encaminhar o expediente a ser despachado pelo Prefeito; coordenar as atividades de 
imprensa, relações públicas e divulgação das diretrizes, dos planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura;  organizar e coordenar os serviços de cerimonial; articular 
o apoio administrativo direto ao Sistema de Controle Interno, bem como aos Conselhos 
vinculados ao Gabinete; articular os demais órgãos que compõem a estrutura administrativa; 
desempenhar outras competências afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens; freqüência a cursos especializados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Administrar e promover a organização, execução, 
acompanhamento e controle das atividades-meio da Secretaria, compreendendo os serviços de 
elaboração de normas e procedimentos administrativos.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Elaborar e implantar normas e rotinas para atividades 
de recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento de processos e 
documentos que tramitam na Prefeitura; acompanhar e controlar a execução de contratos e 
convênios celebrados pelo Município; controlar os serviços de recepção, telefonia, copa, 
limpeza, vigilância, materiais e conservação das instalações, equipamentos e veículos; 
executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, coordenar a execução e avaliação do Plano 
de Governo, do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos Anuais e dos 
Planos e Programas Setoriais.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Elaborar, atualizar e promover os planos municipais 
de desenvolvimento, bem como da elaboração de projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 
desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; elaborar o Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e da proposta Orçamentária Anual, em colaboração 
com os demais órgãos da Prefeitura, de acordo com as políticas estabelecidas pelo governo 
municipal; acompanhar, controlar e avaliar a execução orçamentária-financeira, contabilidade 
e movimentação financeira, compatibilizando os cronogramas de repasse de recursos com 
aplicações realizadas e previstas de acordo com as informações e normas vigentes; coordenar, 
programar, supervisionar e controlar a execução dos serviços de processamento informatizado 
de dados, buscando a otimização do uso dos recursos tecnológicos disponíveis para o 
tratamento adequado das informações de natureza econômico-fiscal, contábil-financeira e 
administrativa; executar outras atribuições correlatas e legais.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS - RS 

 Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 
 Fone/Fax: (54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085                            

CNPJ: 94.704.277/0001-49 
 www.lagoa3cantos.rs.gov.br                                                            

e-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br 

PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar, fiscalizar e controlar as ações da política 
ambiental do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Articular com as demais unidades administrativas a 
implementação de ações que garantam a melhoria da qualidade de vida da população, entre 
outras medidas; coordenar as ações e execução de planos, programas, projetos e atividades de 
preservação e repercussão ambiental; estudar, definir e expedir normas técnicas e 
procedimentos, visando à proteção ambiental do Município; identificar, implantar e 
administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando à conservação de 
mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros de interesses 
ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas, obedecendo à legislação 
estadual e federal existentes; estabelecer diretrizes específicas para a preservação e 
recuperação de mananciais e participar da elaboração de planos de ocupação de áreas de 
drenagem de bacias e sub-bacias hidrográficas; aprovar e fiscalizar a implantação de 
empreendimentos e instalações para fins industriais e parcelamentos do solo de qualquer 
natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos naturais renováveis e não 
renováveis; autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração racional ou 
quaisquer outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; executar a 
vigilância municipal e do poder de polícia na área ambiental; promover, em conjunto com os 
demais órgãos competentes do controle da utilização, armazenamento e transporte de 
produtos perigosos; implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental; acompanhar e 
analisar os estudos de impacto ambiental e análise de risco, das atividades que venham a se 
instalar no Município; realizar o licenciamento ambiental para a instalação das atividades 
utilizadoras de recursos ambientais e com potencial poluidor; promover a identificação e o 
mapeamento das áreas críticas de poluição e as ambientalmente frágeis, visando ao correto 
manejo das mesmas; exigir, nos termos da Lei Orgânica, estudo de impacto ambiental para a 
implantação das atividades potencialmente poluidoras; proporcionar implementação e 
acompanhamento, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dos 
programas de Educação Ambiental do Município, promovendo e colaborando em campanhas 
educativas; projetar, construir e zelar pela conservação e manutenção dos parques e áreas de 
preservação permanente; propositar e executar programas de proteção do meio ambiente do 
Município; executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados , atendimento ao público e atividades afins. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
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SERVIÇOS
PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Definir, executar e avaliar a política municipal de 
desenvolvimento, em consonância com o Plano Diretor do Município, promovendo ações 
voltadas para o desenvolvimento industrial, comercial e de geração de emprego e renda.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Divulgar os potenciais econômicos do Município, 
articuladamente com outras unidades administrativas; incentivar à instalação, ampliação e 
modernização de empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico do 
Município; estímular e apoiar à pequena e média empresas e à instalação de distritos 
industriais; promoever  parcerias, envolvendo os estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços do Município; articular com organismos federais e estaduais, 
organizações não governamentais e entidades privadas com o objetivo de aumentar a oferta de 
emprego no Município; executar outras atribuições correlatas e afins.   

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens, freqüência a cursos 

especializados e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E 
TRÂNSITO

PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir e coordenar as atividades relacionados aos 
serviços urbanos e de trânsito.
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b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Organizar e manter os serviços relativos a 
programação, informação e execução dos serviços de limpeza pública e remoção de entulhos 
em vias e logradouros públicos; dirigir, coordenar e supervisionar os serviços de iluminação 
pública nas vias, praças e logradouros públicos; a manutenção de praças, parques e jardins, a 
administração e a implantação do plano de sinalização e trânsito, em articulação com os órgãos 
municipais, estaduais, federais e afins; planejar a sinalização, controle e operação do trânsito de 
veículos, pedestres, animais e a promoção do desenvolvimento da circulação e da segurança de 
pedestres e ciclistas; fiscalizar o trânsito, autuações e aplicação das penalidades 
administrativas, por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas na Lei Federal; 
executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados , atendimento ao público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir, coordenar, promover e desenvolver as 
atividades culturais e turísticas do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Coordenar e apoiar a produção cultural nas suas 
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diversas manifestações; promover o intercâmbio entre cultura e as demais políticas públicas, 
visando à geração de novas oportunidades de trabalho e renda; proteger as manifestações de 
cultura popular de origem étnica local e de grupos que constituem a nacionalidade brasileira; 
estudo, elaboração e promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural, arqueológico e ambiental; promover, 
proteger e preservar o patrimônio histórico e cultural do Município; manter e fomentar o acervo 
do Museu e Arquivo Municipal e da Biblioteca Pública Municipal; desenvolver ações voltadas 
para o desenvolvimento do turismo local, como forma de geração de emprego e renda, 
afirmando o Município como polo turístico da região; divulgar os potenciais turísticos do 
Município;  responsabilizar-se pela organização de programas anuais de festas e diversões 
públicas que tenham interesse turístico local; executar outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, 

sábados, domingos e feriados, viagens, freqüência a cursos especializados, atendimento ao 
público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver e promover a política de esporte e lazer 
no Município.
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b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Coordenar as atividades relativas a programas e 
planos de esportes, recreação e lazer dirigidos às várias faixas etárias; promover a participação 
e colaboração dos órgãos e entidades privadas nas promoções; coordenar programas, projetos e 
eventos esportivos, voltados aos portadores de deficiência física incapacitante e idosos, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; elaborar programas de 
desenvolvimento do esporte amador e de eventos desportivos de caráter popular;  desenvolver, 
promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos centros de lazer do Município, 
estimulando o hábito de esporte na comunidade; elaborar e atualizar os registros das 
organizações dedicadas aos esportes e lazer em âmbito municipal; acompanhar, incentivar e 
apoiar as manifestações e atividades esportivas das entidades, atletas e comunidades; promover, 
em colaboração com associações e clubes esportivos, concursos, torneios e outras atividades 
que estimulem o desenvolvimento do esporte; propor normas e regulamentos para a 
organização e o funcionamento dos eventos esportivos; divulgar o calendário esportivo e de 
atividades de lazer do Município; apoiar e promover competições e campeonatos esportivos, 
em todas as modalidades,  visando a integração e a descoberta de novos valores locais; 
incentivar à integração das ações desenvolvidas pelos diversos grupos e clubes;  executar e 
realizar outras outras atividades correlatas e afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, 

domingos e feriados, viagens, freqüência a cursos especializados, atendimento ao público e 
atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Dirigir, coordenar e acompanhar a gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS -, especialmente nas atividades de planejamento, supervisão, avaliação e 
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controle das ações de saúde pública no Município.
b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Desenvolver atividadesde acordo com as normas 

técnicas do SUS; definir do perfil epidemiológico do Município, elaborando a partir dele os 
programas a serem implantados e/ou implementados; apoiar as Unidades Sanitárias na 
operacionalização de investigação epidemiológica; implantar, desenvolver e coordenar os 
programas de saúde: hipertensão arterial, diabetes, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, 
educação em saúde, entre outros que poderão ser criados; fiscalizar o controle e distribuição de 
insumos específicos de cada programa; apoiar e coordenar o planejamento e controle do 
funcionamento dos postos de saúde, centro de saúde, centro de reabilitação, laboratório de 
saúde pública e farmácia municipal, provendo-os de suas necessidades materiais, de recursos 
humanos, de manutenção e de transporte, em articulação com outras unidades; executar 
trabalhos articulados com os demais departamentos da Secretaria Municipal de Saúde e 
Vigilância e/ou outras Secretarias no âmbito do Município, União, Estado ou instituições afins; 
orientar e fiscalizar as ações necessárias ao controle de doenças infectocontagiosas e/ou 
agravos à saúde, incluindo-se: implantação, treinamento e acompanhamento do 
desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização no Município, 
seguindo normas legais e técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de 
Saúde e de outros órgãos afins; coordenar técnicas e medidas para contenção de epidemias e/ou 
de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças 
e/ou agravos à saúde, que possam potencialmente representar riscos à saúde da coletividade; 
avaliar dados epidemiológicos e elaboração de boletins periódicos, analisando a ocorrência de 
doenças e agravos pertinentes à realidade local, bem como considerando prioridades definidas 
pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde; coordenar, em nível municipal, a 
realização de campanhas nacionais, estaduais e municipais de vacinação; controlar os bens de 
consumo que direta ou indiretamente se relacionam à saúde, envolvendo todas as etapas e 
processos de produção até o consumo final, compreendendo matérias primas, transporte, 
armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de produtos de interesse à saúde; 
controlar fatores determinantes na transmissão de zoonoses; executar outras atribuições 
correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir viagens, freqüência a cursos 

especializados, atendimento ao público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
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Anexo II (art.22) 

CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PADRÃO: CC3/FC3

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Organizar e executar programas de desenvolvimento 
comunitário e social, de forma a garantir a universalidade do atendimento.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Desenvolver programas de atendimento à família, à 
terceira idade, aos dependentes químicos e demais segmentos necessitados; manuter o cadastro 
atualizado das pessoas carentes residentes no Município; atender, de acordo com as previsões 
orçamentárias e financeiras, a população carente, através dos programas de assistência social; 
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realizar estudos, projetos e pesquisas para a formulação de política de promoção humana do 
Município; desenvolver projetos, programas e atendimento às necessidades emergenciais do 
núcleo familiar e atenção específica para criança e o adolescente, idoso e pessoas portadoras de 
necessidades especiais; realizar estudos e proposições com vistas à criança e ao adolescente, 
com prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à consciência familiar e 
comunitária; estudo e proposição de programas de prevenção e atendimento especializado aos 
portadores de necessidade especial, bem como sua integração social, mediante treinamento para 
o trabalho e a convivência, facilitando seu acesso aos bens e serviços; estudar proposições 
visando a propiciar recursos educacionais e científicos para o planejamento familiar; executar 
outras atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir viagens, freqüência a cursos 

especializados, atendimento ao público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: COORDENADOR DE BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL.
PADRÃO: CC2/FC2

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Cordenar a aquisição, registro, catalogação, 
classificação, guarda, conservação e empréstimo de livros, folhetos, periódicos, mapas, 
gravuras, bem como da documentação relativa ao Município e quaisquer outras publicações de 
interesse geral.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Organizar e manter atualizados catálogos e 
bibliografias correntes de editores, livrarias e instituições especializadas; organizar e manter 
atualizado o fichário de leitores; promover a aquisição de publicações por doação ou permuta, 
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selecionar as publicações doadas, eliminando ou permutando as que não sejam de interesse da 
eca, organizar os catálogos e fichários indispensáveis ao bom funcionamento da Biblioteca, 
orientar o leitor no uso da Biblioteca, administrar as salas de leitura, mantendo vigilância 
permanente e preservando silêncio nas mesmas; estabelecer multas e aplicá-las aos leitores que 
não devolverem as publicações emprestadas nos prazos estipulados, e aplicar as rendas 
provenientes das multas na aquisição de obras para a Biblioteca, realizar exposição de obras 
recém-adquiridas, cartazes educativos e outros meios adequados  zelar pelo patrimônio da 
Biblioteca, prestar todo auxilio aos consulentes e leitores e manter um serviço de referência a 
que possam recorrer quando necessário; realizar, anualmente, o balanço de acervo da 
Biblioteca, promover a encadernação dos livros e publicações da Biblioteca, abrir e fechar a 
Biblioteca nos horários regulamentares e promover os serviços de conservação e limpeza de 
suas obras, móveis e instalações; manter intercâmbio de informações com outras Bibliotecas e 
centros de documentação do pais;  organizar e selecionar objetos do Museu, catalogando-os e 
promovendo campanhas de doação de objetos particulares; executar atribuições correlatas e 
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público, cursos, viagens e 

atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: COORDENADOR DE INFORMÁTICA
PADRÃO: CC2/FC2

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar, desenvolver e manter os serviços e 
equipamentos de informática de todos os órgãos do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Coordenar os serviços de informática, realizar estudo 
de necessidades de equipamento e serviços, processar dados, fornecer dados de arquivos 
processados, manter programas e equipamentos de informática; planejar e administrar a 
informatização dos serviços, sites oficiais do Município e laboratórios de informática; 
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coordenar a elaboração do plano de informática; manter cadastro e preços de serviços e 
fornecedores de informática; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 
informatizados,  executar outras atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público, cursos, viagens e 

atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
PADRÃO: CC2/FC2

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar a formulação, implementação, execução, 
avaliação e fiscalização dos programas, projetos e demais ações ada agriocultura

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Estimular e fomentar as atividades da produção rural; 
promoção e difusão técnica das atividades da agricultura, da pecuária, abastecimento e de 
hortifrutigranjeiros; vigilância e a promoção da defesa e inspeção de produtos de origem 
animal, vegetal e mineral no âmbito das competências municipais; incentivar à implantação de 
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hortas comunitárias, oferecendo orientação e acompanhamento técnico, preconizando a 
qualidade e a produtividade; organizar feiras e exposições de produtos agropecuários; 
incentivar à implantação de alternativas de renda para as pequenas e médias propriedades 
rurais, através do reflorestamento, piscicultura, apicultura, horticultura, fruticultura, entre 
outras; incentivar à organização dos agricultores em associações ou grupos, bem como a 
pesquisa e a extensão rural; coordenar e controlar as atividades relativos a patrulha agrícola, 
executar outras atividades correlatas e afins.    

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
PADRÃO: CC2/FC2

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Organizar e manter os serviços relativos a elaboração 
de projetos, a construção e conservação de obras públicas municipais, assim como dos próprios 
da municipalidade, no licenciamento e na fiscalização de obras particulares.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir, acompanhar, supervisionar a pavimentação de 
ruas e abertura novas artérias e logradouros públicos; acompanhar a construção e conservação 
de estradas e caminhos municipais, integrantes do sistema viário do Município, a construção de 
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pontes, pontilhões, bueiros e sistema de drenagem, garantindo a conservação das estradas 
municipais; implantar, executar e conservar as obras de saneamento básico e drenagem urbana; 
administrar e controlar o parque rodoviário municipal e veículos automotores, coordenar e 
executar os serviços de manutenção, conservação, conserto e recuperação, abastecimento, 
lavagem e lubrificações e demais controles inerentes ao departamento; executar outras 
atribuições correlatas e afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em viagens; freqüência a cursos 

especializados, atendimento ao público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PADRÃO: CC2/FC2

ATRIBUIÇÕES:

 a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar a implementação, manutenção e avaliação 
das políticas pedagógicas para a educação básica, proporcionando suporte técnico-pedagógico 
aos gestores, professores e técnicos na implantação de políticas, programas e objetivos 
educacionais, nas modalidades de ensino do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Promover o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; propor e baixar 
normas complementares para o seu sistema de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os 
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estabelecimentos do seu sistema de ensino, na área de sua competência; zelar pela frequência 
do aluno; elaborar e executar proposta pedagógica de acordo com a política educacional do 
Município; manifestar-se nos convênios com os órgãos federais, estaduais e entidades 
particulares, objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência; 
gerenciar os serviços de alimentação escolar, transporte escolar, material didático e outros 
programas suplementares desenvolvidos; recensear a população em idade escolar para o ensino 
fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; executar outras competências 
na área de atuação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público, cursos, viagens e 

atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
C) OUTRAS: Habilitação em magistério. 

Anexo II (art.22) 

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
PADRÃO: CC1/FC1 

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Promover a divulgação dos assuntos de interesse 
administrativo, econômico e social do município.

b) DECRIÇÃO ANALÍTICA: Manter contato com a imprensa escrita, falada e 
televisionada e marcar entrevistas, redigir e distribuir notícias para serem publicadas, relativas 
as atividades do Executivo; manter estreito relacionamento com o Gabinete do Prefeito para 
cientificar-se da programação das atividades da autoridade municipal; submeter-se a apreciação 
prévia da autoridade municipal, toda matéria que deve ser divulgada; organizar e manter o 
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arquivo de fotografias e recortes de jornais e revistas, relativos a assuntos de interesse da 
Prefeitura; providenciar junto aos órgãos da imprensa, a cobertura jornalística de todas as 
atividades e atos de caráter público da Prefeitura, manter em perfeito estado de conservação 
todo o material e equipamento fotográfico e de som necessário ao desempenho de suas 
atividades e operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, 
executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo implica em contato com o público, prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados, viagens; freqüência a cursos especializados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo II (art.22) 

CARGO: ASSESSOR DE CULTURA E TURISMO
PADRÃO: CC1/FC1

ATRIBUIÇÕES:

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Assessorar a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Turismo, Desporto e Lazer na formulação da  política de incentivos  às atividades 
culturais e turísticas do Município.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Promover a conservação de obras e documentos de 
valor histórico e artístico; promover programas culturais e assistenciais de interesse da 
população;  promover cursos de pintura, artesanato, ornamentações em festividades tradicionais 
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do Município; participar de festividades, conferências, palestras, concursos, exposições e afins; 
auxiliar nas ações voltadas ao turismo local, divulgar os potenciais turísticos; executar outras 
atividades correlatas e afins.

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) HORÁRIO: 40 (quarenta) horas semanais.
b) OUTRAS: O exercício do cargo poderá exigir viagens, freqüência a cursos 

especializados, atendimento ao público e atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.

Anexo III (art.28)

SITUAÇÃO EXISTENTE ENQUADRAMENTO
Merendeira Merendeira 
Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Gerais
Servente Servente
Vigilante Vigilante
Recepcionista Recepcionista
Monitor de Creche Monitor de Creche
Auxiliar de Ensino Auxiliar de Ensino
Operário Operário
Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem
Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem
Motorista Motorista
Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Escriturário Auxiliar de Escriturário
Agente Administrativo Agente Administrativo 
Assistente Social Assistente Social
Artífice Artífice
Fiscal Municipal Fiscal Municipal
Operador de Máquinas Operador de Máquinas
Escriturário Escriturário

   Desenhista Desenhista
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Tesoureiro Tesoureiro
   Odontólogo -20 hrs Odontólogo - 20 hrs

Técnico em Contabilidade Técnico em Contabilidade
Enfermeiro Enfermeiro

  Procurador Jurídico Procurador Jurídico
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Odontólogo - 40 hrs Odontólogo - 40 hrs
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