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LEI Nº 601, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera o Anexo V, da Lei Municipal
nº 473/2011, cria novos Cargos
Efetivos, na Estrutura Administrativa
da Prefeitura Municipal de Taquarana
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso IV, do art. 69, da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1º Altera o anexo V, da Lei Municipal nº 473, de 23 de março de 2011, a qual:
“Dispõe sobre os Princípios Gerais da Administração, definindo a Nova Estrutura
Organizacional da Prefeitura Municipal de Taquarana, Estado de Alagoas, e dá
outras providências”, conforme o constante do Anexo I, desta Lei.
Art. 2º Ficam criados os novos cargos com suas respectivas vagas, carga horária,
vencimentos e atribuições constantes do Anexo II, desta Lei.
Art. 3º Altera os valores dos vencimentos dos cargos relacionados no Anexo III.
Art. 4º O preenchimento de vagas para os cargos que constam nesta Lei, far-se-á
por Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e
serão providos na forma do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município de Taquarana/AL.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta de
dotações consignadas no orçamento vigente, respeitados, em todo caso, os
princípios norteadores da Administração Pública, constantes no Art. 37, da
Constituição Federal, bem como os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000,
em especial o Art. 16, inciso I, c/c o Art. 17, § 1º e § 2º, c/c os Arts. 19, 21 e 42,
ambos da LRF.
Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarana/AL, 30 de dezembro de 2015.

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal
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Anexo I
CARGO
Agente Administrativo

Agente de Vigilância
Epidemiológica

Agente de Vigilância
Sanitária

CARGO
EQUIVALENTE
Almoxarife,
Assistente
Administrativo,
Auxiliar
Administrativo,
Datilografo,
Telefonista,
Digitador,
Escriturário
Agente de
Endemias,
vigilante
Epidemiológico

ESCOLARIDADE

QUANT

Ensino médio
completo

75

Ensino fundamental 20
completo

40h

Agente de
Vigilância
Sanitária,
Vigilante
Sanitário

Ensino médio
completo

40h

10

CARGA
HORÁRIA
40h

ATRIBUIÇÕES
Atividade de nível médio, de natureza qualificada, abrangendo
serviços de operacionalização, manutenção e execução de
serviços burocráticos, receber e prestar informações,
datilografar e, ou digitar material inerente ao setor, organizar e
manter atualizados os arquivos, conferir e elaborar dados
estatísticos, prestar assessoramento na área administrativa e
outras atividades inerentes a função.

Atividade de nível elementar. Visitar domicílios
periodicamente. Orientar a comunidade para promoção da
saúde. Rastrear focos de doenças especificas. Promover
educação sanitária e ambiental. Participar de campanhas
preventivas. Incentivar atividades comunitárias. Participar de
reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas.
Realizar mapeamento de sua área de trabalho. Cadastrar os
domicílios e atualizar permanentemente esse cadastro.
Identificar situações de risco e combatê-las, inclusive com o
uso de borrifadores e outros equipamentos. Realizar ações e
atividades, no nível de suas competências.
Atividade de nível médio. Realizar visitas de inspeção
sanitárias em residência, fabricas, escolas, repartições públicas,
casas comerciais, cantina, bares, lanchonetes, boates,
restaurantes e outros estabelecimentos. Inspecionar a produção,
venda e distribuição de alimentos, bebidas e refrigerantes.
Aplicar e fazer levantamento de casos, auxiliar em campanhas
de vacinação e profilaxia de doenças. Distribuir medicamentos.
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Agente Comunitário de
Saúde

Agente
Comunitário de
Saúde

Ensino fundamental 60
completo

40h

Analista de Controle
Interno

Analista de
Controle Interno

Superior completo
02
com graduação em
Administração,
Economia, Ciências
Contábeis ou
Direito + Inscrição
no órgão
competente

20h

Alterado

Auxiliar nas atividades de educação sanitária, postos e outros,
e nas investigações de doenças infectocontagiosas. Auxiliar no
encaminhamento de pessoas as unidades sanitárias, postos e
centros de recuperação. Desempenhar outras atividades
compatíveis.
Atividade de nível elementar. Visitar domicílios
periodicamente. Orientara comunidade para promoção da
saúde. Promover educação sanitária e ambiental. Participar de
campanhas preventivas. Incentivar atividades comunitárias.
Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e
comunidade. Participar de reuniões profissionais. Executar
tarefas administrativas. Desenvolver a capacidade de
comunicação com as pessoas, fazendo elo entre as equipes de
saúde da família e a comunidade. Realizar mapeamento de sua
área de trabalho. Cadastrar as famílias e atualizar
permanentemente esse cadastro. Identificar indivíduos e
famílias expostos à situação de risco. Realizar ações e
atividades, no nível de suas competências, nas áreas
prioritárias da atenção básica.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de
natureza, especializada, que consiste na avaliação do
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo, bem como do orçamento
do Municipio, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua
execução. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto a eficácia e eficiência, da gestão orçamentaria,
financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da
administração municipal, bem como da aplicação das
subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito
privado.
Exercer o controle das operações de credito e garantias, bem
como dos direitos e haveres do Municipio. Apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional. Fiscalizar o
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Assistente
Administrativo
Educacional

Assistente
Administrativo
Educacional

Ensino médio
completo

50

40h

Auditor

Auditor

Ensino superior
completo, com
graduação em
ciências contábeis e
inscrição no CRC

01

40h

cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000. Dar ciência ao chefe do poder Executivo e ao
Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar
conhecimento.
Atividade de nível médio. Executa tarefas de rotina
administrativa, tais como: recepciona e atende ao público,
recebe, protocola e informa documentos, organiza e mantem
arquivos, exerce atividades de telefonia, fax e telex, digita e
datilografa textos, dados e informações; preenche formulários
e fichas padronizadas, através da coleta de dados, consulta de
documentos e demais fontes; informa processos em tramitação
nas unidades de trabalho, através de consultas nas fontes
disponíveis; assessora a chefia no levantamento e distribuição
dos serviços administrativos da unidade; efetua cálculos;
secretaria reuniões e outros eventos; auxilia na elaboração de
relatórios e projetos; organiza e conserva arquivos e fichários
ativos e inativos da Unidade Administrativa; requisita e
controla material de consumo e permanente da unidade onde
atua; mantem contatos internos e/ou externos para discutir ou
pesquisar assuntos relacionados com outras unidades
administrativas, de natureza legal ou financeira, de interesse da
instituição; confere, notifica e relaciona as despesas da unidade
de serviço; executa serviços auxiliares diversos, relativos ao
apoio financeiro e contábil; participa direta ou indiretamente
de serviços relacionados à verba, processos e convênios;
participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e
cursos na sua área de atuação; executa outras tarefas inerentes
ao cargo.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de
natureza especializada, que consiste na emissão de relatórios
sobre as contas do Poder Executivo, dos órgãos e entidades da
administração municipal, que deverá ser assinado pelo
Controlador Geral Interno, assinando igualmente as demais
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Auxiliar de
Contabilidade

Auxiliar de
Contabilidade

Ensino médio
completo – Técnico
em Contabilidade

07

40h

Auxiliar de Consultório
Dentário

Auxiliar de
Consultório
Dentário

Ensino médio
completo + Curso
especifico

10

40h

02

40h

(Alterado)

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de
Laboratório

Ensino médio
completo + Curso
especifico
(Alterado)

peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal e de contas,
juntamente com o Prefeito Municipal e o Contador. Emitir
relatório de analise de gestão, semestralmente, devendo o
mesmo ser de responsabilidade exclusiva do Controle Interno,
e encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
Atividade de nível médio. Executar trabalhos de escrituração
contábil em geral. Classificar receitas e despesas. Levantar
balancetes, balanços orçamentários, financeiros, econômicos e
patrimoniais. Registrar movimento de tributos. Organizar
prestações de contas. Fornecer dados e auxiliar na elaboração
da proposta orçamentaria anual. Desempenhar outras
atribuições correlatas.
Atividade de nível médio. Realizar ações de promoção e
prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de
atenção à saúde. Proceder à desinfecção e à esterilização de
materiais e instrumentos utilizados. Preparar e organizar
instrumentos e materiais necessários. Instrumentalizar e
auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos. Cuidar
da manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos. Organizar a agenda clinica. Acompanhar,
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com
os demais membros da equipe de saúde da família, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
Atividade de nível médio. Serviços de laboratório,
relacionados a analises clínicas e que não exigem tecnologia
especial, realizando os trabalhos de apoio a estas tarefas, para
possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças,
procedendo à coleta de material, empregando os meios e
instrumentos recomendados, para possibilitar os exames
requeridos. Executar exames e outros trabalhos de natureza
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Auxiliar de Serviços
Gerais

Cozinhero,
Serviçal,
Jardineiro

Ensino fundamental 80
incompleto

40h

Auxiliar de

Auxiliar de

Ensino médio

40h

30

simples, que não exigem interpretação técnica de resultados,
como exames de exsudação das amigdalas, elaboração de
laminas de cortes histológicos, semeadura e isolamento de
germes, utilizando aparelhagem e agentes e outros elementos
adequados, valendo-se dos seus conhecimentos e seguindo
orientação superior, e utilizando aparelhagem e rea-gentes
adequados, para assegurar a obtenção mais rápida dos
resultados e aliviar o responsável de algumas tarefas mais
simples; registrar e arquivar cópias dos resultados dos exames,
utilizando formulários comuns ou padronizados, e arquivos
especiais, para possibilitar consultas posteriores; Zelar pela
assepsia, conservação e recolhimento do material, utilizando
autoclave, estufas, armários e mantendo o equipamento em
estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e
funcionalidade requeridos; pode auxiliar professores em aulas
práticas, colaborando nas demonstrações de laboratório,
fornecendo instrumentos ou indicando a localização de
aparelhos.
Atividade de nível elementar. Executar trabalhos auxiliares de
natureza simples, tais como horticultura e jardinagens.
Executar serviços de copa e cozinha. Efetuar limpeza,
higienização e conservação dos locais de trabalho em geral,
inclusive ambulatórios, hospitais, auditórios e outras
dependências. Executar mandados e tarefas externas,
transportar volumes e fazer embalagens. Auxiliar na
conferencia e distribuição de mercadorias. Arrumar e remover
móveis. Transportar, contar, pesar, lavar e passar roupas de
cama, mesa, banho e vestuário em geral. Abrir e fechar portas
e janelas da repartição nos horários regulamentares,
responsabilizando-se pela entrega das chaves. Lavar, lubrificar,
polir e higienizar veículos. Executar aterros e reaterros.
Desempenhar outras atribuições especificas.
Atividade de nível médio. Prestar assistência ao paciente,
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Enfermagem

Enfermagem,
Atendente de
Consultório,
Atendente de
Saúde

completo

Auxiliar de Serviços
Administrativos
Educacionais

Merendeira

Ensino
Fundamental
Incompleto

150

40h

atuando sob supervisão de enfermeiro. Trabalhar em
conformidade com as boas praticas, normas e procedimentos
de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Executar
atividades correlatas.
Executar serviços internos e externos, recebendo ouentregando
documentos mensagens ou objetos, assinando ou solicitando
protocolos para comprovar a execução do serviço. Cooperar no
encaminhamento do público aos diversos setores da instituição,
acompanhando ou prestando informações. Abastecer maquinas
e equipamentos e efetuar limpeza periódica, garantindo
condições apropriadas ao bom funcionamento. Operar
maquinas copiadoras, garantindo a qualidade dos serviços e o
controle das cópias solicitadas. Servir água, café, lanche,
preparando-os quando necessário. Zelar pela boa organização
da copa, limpando-a, guardando os utensílios e mantendo a
ordem e higiene do local. Zelar pelo ambiente de trabalho,
varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e segurança
dos equipamentos. Efetuar serviços de embalagem, arrumação,
transporte e remoção de móveis, maquinas, pacotes, caixas e
materiais diversos. Coletar o lixo dos depósitos, para depositálos na lixeira ou no incinerador. Abrir e fechar portas e janelas
da instituição nos horários regulamentares, responsabilizandose pela entrega das chaves. Participar de reuniões, encontros,
seminários, congressos e cursos na área de atuação. Efetuar o
controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da
merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as
normas e instruções estabelecidas. Selecionar os alimentos
necessários ao preparo das refeições, separando-os e
preparando-os de acordo com o cardápio do dia, para atender
os programas alimentares. Distribuir refeições preparadas,
entregando-as conforme rotina determinada, para atender os

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Praça João Paulo II, nº. 04 – Centro – Taquarana/AL – Fone 3425 1281

Auxiliar de Vigilância
Escolar

Vigia

Ensino fundamental 40
40h
incompleto
(Alterado)

Assistente Social

Assistente Social

Bibliotecário

Bibliotecário

Superior completo
com formação em
Serviço Social +
inscrição no órgão
competente
Superior completo,
com formação em
Biblioteconomia
(Alterado)

04

20h

04

20h

estudantes, Registrar o numero de refeições distribuídas,
anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos
estatísticos.
Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de
vigilância. Percorrer sistematicamente inspecionando as
dependências dos prédios escolares. Proibir a entrada de
pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto escolar.
Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados. Escoltar pessoas e
mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro escolar.
Fazer manutenções simples nos locais de trabalho. Orientar na
entrada e saída de alunos da rede municipal de ensino, zelando
pelo bem estar e integridade física. Executar atividades
correlatas.
Atividade de nível superior, de natureza especializada de
grande complexidade, envolvendo planejamento, coordenação,
orientação e supervisão de trabalhos relacionados a
diagnósticos, desenvolvimento e tratamento de aspectos
sociais.
Atividade de nível superior. Dirigir as atividades sob sua
responsabilidade, planejando, organizando, supervisionando e
executando as mesmas, para assegurar os resultados fixados, e
assistir à administração do campus, identificar as necessidades
do campus em relação a área de atuação, propondo politicas de
ação, norma, diretrizes e procedimentos a serem adotados.
Participar da elaboração das politicas a serem adotadas pelo
campus, referente à área em que atua, baseando-se nos
informes e conclusões levantados e em sua experiência, a fim
de contribuir na definição de objetivos gerais e específicos
para a articulação com as demais áreas. Colaborar na
elaboração do plano de atividades da área de atuação,
baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na
disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir
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Bioquímico

Bioquímico

Superior completo
em Bioquímica +
inscrição no órgão
competente

03

20h

Coveiro

Coveiro

Ensino fundamental 12
incompleto

40h

Contador

Contador

Superior completo
com formação em
ciências Contábeis
+ inscrição no CRC

20h

01

prioridades, sistemas e rotinas. Assistir à administração do
campus, emitindo pareceres ou informações sobre assuntos
pertinentes à área de atuação, colaborando no processo de
tomada de decisão. Organizar os trabalhos da área de atuação
baseando-se nas diretrizes da politica geral, para assegurar o
seu fluxo normal, o resultado previsto e a homogeneidade de
administração do campus. Dirigir, orientar e controlar o
desenvolvimento das atividades da área de atuação. Manter a
administração informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação
das politicas aplicadas. Manter contato com os órgãos, visando
obter subsídios para o desenvolvimento da área de atuação e do
campus.
Atividade de nível superior, de natureza técnico-profissional de
grande grau de complexidade, envolvendo a realização,
orientação, fiscalização, interpretação e preparação de estudos,
pesquisas e trabalho na área de Farmácia e Bioquímica, e
outras atribuições inerentes a profissão.
Atividade de nível elementar. Desenvolver o serviço de
manutenção e conservação dos cemitérios públicos municipais.
Proceder à preparação de jazigos e covas para sepultamento.
Atividade de nível superior, de natureza técnico-profissional de
grande grau de complexidade consistentes em: classificar,
escriturar e analisar os atos e fatos administrativos municipais,
de forma analítica e sintética; elaborar o orçamento anual e o
plurianual de investimentos, na forma e tempo adequados, em
concomitância com os demais setores e Secretarias
Municipais; empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos
orçamentários; registrar a movimentação de recursos
financeiros da administração de pessoal e material; registrar,
na forma prevista, a movimentação de bens; apurar contar dos
responsáveis por recursos financeiros, bens e valores; fazer
planos e prestações de contas de recursos financeiros; levantar
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Enfermeiro para o PSF

Enfermeiro para o
PSF

Superior completo
com formação em
Enfermagem +
inscrição no órgão
competente

08

40h

mensalmente os balancetes e anualmente o balanço; arquivar
documentos relativos a movimentação financeira-patrimonial;
controlar, por meios legais e contábeis, a movimentação do
Fundo de Participação do Municípios; controlar a
movimentação de transferências recebidas de órgãos do Estado
e da união, inclusive outros fundos especiais; prestar contas
dos recursos financeiros recebidos pelo Município, conforme
as disposições legais pertinentes, inclusive de acordos,
convênios ou outros ajustes; informar sobre o comportamento
da receita para fins de planejamento econômico-financeiro;
escriturar a movimentação dos recursos financeiros do
munícipio; movimentar recursos financeiros do Município, na
forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais contábeis
públicos; Assinar balanços e balancetes; analisar balanços e
balancetes; preparar relatórios informativos referentes a
situação financeira e patrimonial da Prefeitura; preparar
pareceres referentes a Contabilidade Pública Municipal;
Analisar cálculos de custo; compatibilizar, quando possível, as
programações sociais, econômicas e financeiras do Município,
com os planos e programas do Estado e da União; lançar, com
previa comunicação, na responsabilidade de ordenador da
despesa, aquela que não estiver de acordo com as normas e
legislação pertinentes; Desincumbir-se de outras atribuições,
especialmente classificação, registro, controle, analise e
interpretação de atos e fatos administrativos e de informação,
referente ao patrimônio municipal, a situação de todos quantos
arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou
guardem bens municipais.
Atividade de nível médio superior. Desenvolver seu processo
de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde,
junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e
supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitam de
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Enfermeiro
Obstetra

Superior completo 01
com formação em
Enfermagem
e
Obstetrícia
+
inscrição no órgão
competente

20h

Enfermeiro Obstetra

Enfermeiro

Enfermeiro

Superior completo
com formação em
Enfermagem +
inscrição no órgão
competente

30h

04

atenção de enfermagem. Executar, no nível de suas
competências, ações de assistência básica de vigilância
epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança e ao
adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso. Desenvolver
ações para capacitação dos Agente Comunitários de Saúde e
Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas
funções junto ao serviço de saúde. Oportunizar os contatos
com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e
abordar os aspectos de educação sanitária. Promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente tornese mais saudável. Discutir de forma permanente, junto a equipe
de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando
os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam.
Participar do processo de programação e planejamento das
ações e da organização do processo de trabalho das Unidades
de Saúde da Família (USF) e exercer outras atividades afins.
Atividade de nível superior. Dar assistência de enfermagem à
gestante, parturiente e puérpera. Acompanhamento da
evolução e do trabalho de parto. Execução do parto sem
distocia. Assistência à parturiente e ao parto normal.
Identificação das distocias obstétricas e tomada de
providências até a chegada do medico. Realização de
episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local,
quando necessária.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de
natureza especializada, que consiste na execução assistenciais
e supervisão de serviços de enfermagem em geral, inclusive
em saúde ocupacional. Auxiliar médicos em intervenções
cirúrgicas. Chefiar unidades de trabalho. Realizar cuidados
diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas.
Realizar consultas de enfermagem. Solicitar exames
complementares. Prescrever/transcrever medicações, em
conformidade com as disposições legais da profissão. Executar
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Engenheiro Civil

Engenheiro

Superior completo
+ inscrição no
órgão competente

02

20h

Eletricista

Auxiliar de
Eletricista

Ensino fundamental 04
completo

40h

Farmacêutico

Farmacêutico

20h

Fiscal de Tributos

Fiscal de Tributos

Superior completo
02
com formação em
Farmácia +
inscrição no órgão
competente
Ensino fundamental 04
completo

40h

assistências básicas e ações de vigilância epidemiológica e
sanitária.
Atividade de nível superior. Estudar projetos e fiscalizar obras
a serem executadas pelo Município. Projetar pontes, barragens,
estradas, edifícios, sistemas de irrigação e outras obras.
Levantar estrutura de concreto armado. Elaborar orçamentos e
especificações de obras. Proceder avaliações e pericias.
Elaborar laudos técnicos. Orientar e fiscalizar o trabalho do
topógrafo, desenhistas, técnicos e outros semelhantes. Chefiar
unidades de trabalho. Elaborar, escrever, dirigir estudos e
projetos de engenharia. Desenvolver outras tarefas afins
concernentes.
Atividade de nível médio. Desenvolver serviço técnico de
manutenção da rede elétrica dos órgãos municipais.
Empreender consertos e reparos. Proceder a eletrificação dos
prédios públicos.
Atividade de nível superior, de natureza técnico-profissional de
grande grau de complexidade envolvendo a realização,
orientação, fiscalização, interpretação e preparação de estudos,
pesquisas e trabalho na área de Farmácia. Organizar e
administrar estoque de medicamentos.
Acompanhar o andamento das construções pela Prefeitura, a
fim de constatar a sua conformidade com as plantas
devidamente aprovadas. Suspender obras iniciadas sem
aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas.
Verificar denúncias e fazer notificações sobre construções
clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis. Comunicar
à autoridade competente as irregularidades encontradas nas
obras fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem
necessárias em cada caso. Prestar informações em
requerimento sobre construções de prédios novos. Executar
outras tarefas correlatas. Lavrar auto de infração quando da
falta de alvará de construção, falta de habite-se, obra em
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Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Ensino superior
completo em
Fisioterapia +
inscrição no órgão
competente

02

20h

desconformidade com projeto aprovado, falta de responsável
técnico, falta de ART, falta de placa de obra, não construção de
muros, cercas e passeios públicos (calçadas) nos lotes urbanos,
falta de limpeza e manutenção dos lotes urbanos.
Atividade de nível superior compreendendo os cargos que se
destinam à promoção, tratamento e recuperação da saúde de
pacientes, utilizando protocolos e procedimentos específicos
de fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia, visando a
reabilitação do individuo às suas atividades normais da vida
diária, adaptação à nova realidade clinica e física, melhoria das
condições gerais de saúde, e tudo o mais que visem a melhoria
de sua qualidade de vida. Atendem pacientes e clientes para
prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia
ocupacional e ortopedia. Habilitam pacientes. Realizam
diagnósticos específicos. Analisam condições dos pacientes e
clientes. Orientam pacientes, familiares, cuidadores e
responsáveis. Desenvolvem programas de prevencção,
promoção de saúde e qualidade de vida. Exercem atividades
técnico-cientificas. Administram recursos humanos, materiais
financeiros e executam atividades administrativas. Tratam de
meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias,
sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros. Auxiliam na
restauração, conservação e desenvolvimento da capacidade
física do paciente, diminuída por doença ou lesões. Executam
métodos em pacientes com lesões musculo – osteoartculares,
em face de recuperação ou em pacientes pneumológicos que
necessitam de terapia física, compreendendo a efetivação final
de uma prescrição medica nos aspectos de movimentação do
paciente. Manipula aparelhos e supervisiona exercícios,
juntamente com outra forma de terapia. Executam serviços em
hospitais, ambulatórios, consultórios, domicílios, unidades
sanitárias e outros locais pré-determinados em razão da
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necessidade de serviço. Informam o medico e solicitam
orientações sobre o quadro inicial e a evolução ou não do
paciente , dando assessoria quanto às questões relativas à sua
competência. Ajudam a restabelecer deficiências musculares.
Recuperam pessoas que apresentam dificuldades motoras
associadas ou não a problemas mentais. Desenvolvem
programas de prevenção educativa e recreativa que tenham por
objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados.
Realizam testes musculares, funcionais, de amplitude articular,
de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de
reflexos, de provas de esforço e de atividades para identificar o
nível de capacidade e deficiência funcional dos órgãos
afetados. Planejam e executam tratamento de afecções
reumáticas, osteoporose, sequelas de acidentes vasculares
cerebrais, poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisia
cerebrais e motoras, neurógenas e de nervos periféricos,
miopatias e outros. Atendem a amputados preparando o coto, e
fazendo treinamento com prótese para possibilitar a
movimentação ativa e independente dos mesmos. Ensinar aos
pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos
pes, as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular,
orientando-os e treinando-os em exercícios especiais a fim de
promover correções de desvios posturais e estimular a
expansão respiratória e a circulação sanguínea. Efetuam
aplicação de ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser,
micro-ondas, forno de bier, eletroterapia e contração muscular,
crio e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade,
para aliviar ou terminar com a dor. Identificam fontes de
recursos destinados ao financiamento de programas e projetos
em sua área de atuação e propor medidas para captação destes
recursos bem como acompanhar e ou participar da execução
dos programas e projetos supervisionados e controlando a
aplicação dos recursos.
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Fonoaudiólogo

Fonoaudiólogo

Ensino superior
completo em
Fonoaudiologia +
inscrição no órgão
competente

01

20h

Atividade de nível superior. Colaborar no processo de ensinoaprendizagem por meio de programas educacionais de
aprimoramento das situações de comunicação oral e escrita.
Oferecer assessoria e consultoria educacional. Atuar em gestão
na área educacional. Atuar em consonância com as politicas,
programas e projetos educacionais públicos e privados
vigentes. Participar do diagnostico institucional a fim de
identificar e caracterizar os problemas de aprendizagem, tendo
em vista a construção de estratégias pedagógicas para a
superação e melhorias no processo de ensino-aprendizagem.
Atuar de modo integrado à equipe escolar a fim de criar
ambientes físicos favoráveis a comunicação humana e ao
processo de ensino-aprendizagem. Desenvolver ações
educativas, formativas com vistas à disseminação da
conhecimento sobre a interface entre comunicação e
aprendizagem para os
diferentes atores envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem: gestores, equipes técnicas,
professores, familiares e educandos, inclusive intermediando
campanhas publicas ou programas intersetoriais que envolvam
a otimização da comunicação e da aprendizagem no âmbito
educacional. Desenvolver ações institucionais, que busquem a
promoção, prevenção, diagnostico e intervenção de forma
integrada ao planejamento educacional, bem como realizar
encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condições
favoráveis para o desenvolvimento e a aprendizagem.
Participar das ações do Atendimento Educacional
Especializado – AEE de acordo com as diretrizes especificas
vigentes do Ministério da Educação. Orientar a equipe escolar
para a identificação de fatores de riscos e alterações
ocupacionais ligadas ao âmbito da fonoaudiologia. Participar
da elaboração, execução e acompanhamento de projetos e
propostas educacionais, contribuindo para a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem, a partir da aplicação de
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Gari

Coletor de lixo

Ensino fundamental 60
incompleto

40h

Medico Veterinário

Medico
Veterinário

Superior completo
com formação em
Medicina
Veterinária +
inscrição no órgão
competente

02

20h

Médico

Médico

07

20h

Médico Generalista

Medico

Superior completo
com formação em
Medicina +
inscrição no órgão
competente
Superior completo

08

40h

conhecimentos do campo fonoaudiólogo. Desenvolver ações
voltadas à consultoria e assessoria fonoaudiológica no âmbito
educacional. Participar de Conselhos de Educação nas
diferentes esferas governamentais, processos de formação
continuada de profissionais da educação. Realizar e divulgar
pesquisas cientificas que contribuam para o crescimento da
educação e para a consolidação da atuação fonoaudiológica no
âmbito educacional.
Atividade de nível elementar. Executar limpeza de ruas,
praças, jardins e outros logradouros públicos. Realizar coleta,
acondicionar e efetuar o transporte do lixo gerado nas
residências,
estabelecimentos
comerciais,
industriais,
hospitalares e espaços públicos ate a disposição final dos
resíduos sólidos. Remover entulhos, rejeitos e materiais. Fazer
catação e seleção do lixo. Participar de capacitação.
Atividade de nível superior. Executar, dirigir, coordenar e
controlar atividades de assistência veterinária. Examinar
animais. Fazer diagnósticos e aplicar processos terapêuticos.
Realizar inspeções relacionadas com a proteção à saúde de
animais. Executar trabalhos clínicos, cirúrgicos e profiláticos.
Chefiar unidades de trabalho. Participar de processo de
planejamento, execução e avaliação de programas de saúde
animal. Propor diretrizes, normas e procedimentos pertinentes
a serviços de veterinária de órgão de saúde, especialmente de
veterinária. Desempenhar atividades de educação sanitária,
aplicada a veterinária. Desempenhar outras atividades
compatíveis.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de
natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento,
coordenação, programação e execução de atividades pertinente
à defesa e proteção da saúde individual e coletiva.
Atividade de nível superior. Presta assistência médico-
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para PSF

Generalista para o
PSF

com formação em
Medicina +
inscrição no órgão
competente

Médico Plantonista

Médico
Plantonista

Superior completo
com formação em
Medicina +
inscrição no órgão
competente

07

30h

Motorista

Motorista

Ensino fundamental 40
completo

40h

Ensino fundamental 10
completo

40h

Motorista Escolar

cirúrgica e preventiva. Diagnosticar e tratar das doenças do
corpo humano. Realizar consultas clinicas aos usuários da sua
área adstrita. Executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto
idoso. Realizar consultas e procedimentos na Unidade de
Saúde da Família (USF) e, quando necessário, no domicilio.
Realizar as atividades clinicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na
Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), aliar a
atuação clinica à pratica de saúde coletiva. Fomentar a criação
de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de
diabéticos, de 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 na USF, 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 tarefas afins.
Atividade de nível superior. Ter capacidade de atender
qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física,
súbita e ou recente que venha a comprometer sinais vitais,
níveis de consciência dos pacientes. Prestar atendimento
examinando pacientes, solicitando e interpretando exames
complementares, prescrevendo e orientando tratamento,
acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com
os recursos disponíveis. Executar suas atividades atendendo as
especificações da cardiologia.
Atividade de nível Elementar, de natureza operacional,
abrangendo condução e conservação de veículos motorizados
utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas.
Atividade de nível médio. Executar tarefas de conduzir
veículos da prefeitura, mediante determinação superior.
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Nutricionista

Nutricionista

Superior completo
com formação em
Nutrição +
inscrição no órgão
competente

04

20h

Odontólogo

Odontólogo

Superior completo
com formação em
Odontologia +
inscrição no órgão
competente

04

20h

Vistoriar o veiculo diariamente, verificando o estado dos
pneus, o nível do combustível, agua e óleo, testar os freios e
parte elétrica. Zelar pela documentação do veiculo e da carga,
para apresenta-la às autoridades competentes, quando
solicitada. Examinar as ordens de serviços, verificando o
itinerário a ser seguido e a localização do estabelecimento para
onde serão transportados os alunos. Dirigir veículos escolares.
Verificar diariamente as condições de funcionamento do
veiculo, antes de sua utilização. Zelar pela segurança dos
passageiros. Fazer pequenos reparos de urgência. Manter o
veiculo limpo, externa e internamente, e em condições de uso,
levando-o à manutenção sempre que necessário. Observar os
períodos de revisão e manutenção preventiva do veiculo.
Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem
rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas,
itinerário e outras ocorrências. Recolher o veiculo após o
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado.
Manter disciplina no transporte escolar. Realizar serviços de
transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em
expedientes externos junto a estabelecimentos e repartições
diversas. Substituir periodicamente o disco tacógrafo. Executar
outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Atividade de nível superior, de natureza especializada, de
grande complexidade envolvendo o planejamento, a execução
e a inspeção, orientação e estudos relativos à alimentação em
instituições do Município, organizar cardápios e dietas sob
prescrição médica. Elaborar a alimentação de enfermos e
outras atividades inerentes à função.
Atividade de nível superior. Diagnosticar e tratar afecções da
boca, dentes e região maxilofacial e proceder a odontologia
profilática. Realizar levantamento epidemiológico para traçar o
perfil de saúde bucal da população adstrita. Realizar os
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional
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Odontólogo para o PSF

Odontólogo para
o PSF

Superior completo
com formação em
Odontologia +
inscrição no órgão
competente

08

40h

Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na
Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS). Realizar
o tratamento integral no âmbito da atenção básica para a
população adstrita. Encaminhar e orientar os usuários que
apresentam problema complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento. Realizar atendimento dos
primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações
na conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência.
Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação
clinica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou
grupos especifico, de acordo com planejamento social.
Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção
em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de
insumos para as ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde
da família no que se refere às ações educativas e preventivas
em saúde bucal. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
Técnico de Higiene Dental (THT) e o Atendente de
Consultório Dentário (ACD) e executar outras tarefas afins.
Atividade de nível superior. Participar do processo de
planejamento, acompanhamento e avaliação das ações
desenvolvidas no território de abrangência das unidades
básicas de saúde da família. Identificar as necessidades e
expectativas da população em relação à saúde bucal. Estimular
e executar medidas de promoção da saúde, atividades
educativas e preventivas em saúde bucal. Executar ações
básicas de vigilância epidemiológica em sua área de
abrangência. Organizar o processo de trabalho de acordo com
as diretrizes do PSF e do plano de saúde municipal.
Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na
manutenção da saúde. Programar e realizar visitas domiciliares
de acordo com as necessidades identificadas. Desenvolver
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Procurador Jurídico

Assessor Jurídico

Superior completo
com formação em
Direito + inscrição
no órgão
competente

02

20h

ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal. Realizar
levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde
bucal da população adscrito. Realizar os procedimentos
clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional
Básica da Assistência à Saúde – NOAS. Realizar o tratamento
integral , no âmbito da atenção básica para a população
adscrita Encaminhar e orientar os usuários que apresentam
problemas complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento. Realizar atendimentos de
primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações
na conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência.
Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação
clinica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou
grupos específicos, de acordo com planejamento local.
Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção
em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de
insumos para as ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde
da família no que se refere às ações educativas e preventivas
em saúde bucal. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
THD e o ACD.
Atividade de nível superior. Exercer a representação judicial e
extrajudicial do Município. Prestar consultoria jurídica ao
Chefe do Poder Executivo e aos órgãos da Administração.
Defender o patrimônio imobiliário municipal. Promover o
controle da legalidade e da moralidade dos atos
administrativos. Analisar contratos e aditivos, convênios,
projetos de lei, minutas de decretos, editais de licitações e
documentos afins. Emitir pareceres, submetendo-os a
aprovação do Chefe do Poder Executivo. Promover a cobrança
da divida ativa do Município. Promover a execução das
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Pedreiro

Pedreiro

Ensino fundamental 03
incompleto

40h

Professor

Professor

Ensino médio
completo
(magistério) e/ou
Superior com
Licenciatura

25h

270

(Alterado)

Psicólogo

Psicólogo

Secretário Escolar

Secretário Escolar

Superior completo 02
com formação em
Psicologia
+
inscrição no órgão
competente
Ensino
médio 15

20h

40h

desapropriações de interesse do Município. Proceder à
uniformização da jurisprudência administrativa que repute
lesivo ao interesse publico. Resolver as controvérsias sobre a
correta aplicação de normas constitucionais. Desempenhar
atividades correlatas.
Atividade de nível elementar. Aplicar o chapisco em tetos e
paredes. Preparar a argamassa para o revestimento, Marcar os
pontos de nível e pontos de massa. Aplicar o emboço para
regularizar a superfície. Assentar acabamentos (soleiras,
peitoris, etc) em portas e janelas. Preparar argamassa para
contrapiso. Assentar os pré-moldados e outras tarefas afins.
Atividade de nível médio. Ministrar aulas, atividades
pedagógicas
planejadas,
propiciando
aprendizagens
significativas para as crianças. Elaborar programas e planos de
trabalho no que for de sua competência. Seguir a proposta
politico – Pedagógica da rede Municipal de Educação,
integrando-as na ação pedagógica, como, co-partícipe na
elaboração e execução do mesmo. Acompanhar o
desenvolvimento das crianças. Participar das reuniões de pais,
reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e
outros, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados.
Participar ativamente do processo de integração da escola –
família – comunidade. Observar e registrar o processo de
desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em
grupo, com objetivo de elaborar a avaliação descritiva das
crianças. Realizar outras atividades correlatas com a função.
Atividade de nível superior, de execução qualificada que
envolve as ações de acompanhamento dos fenômenos
psíquicos e de comportamento dos profissionais que atuam na
educação, através de entrevistas e testes adequados.
Atividade de nível médio. Assessorar a direção em serviços
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completo + curso
de
Secretariado
Escolar ou Curso
Superior
em
Pedagogia
(Alterado)

Técnico em Edificação

Técnico em
Edificação

Ensino médio
completo (Técnico
em edificação)

01

40h

técnicos-administrativos. Planejar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades da secretaria escolar. Organizar e
manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo, a coletânea
de leis (sendo esta de propriedade do estabelecimento de
ensino) e outros documentos. Instruir processo sobre assuntos
pertinentes à secretaria escolar. Proceder ao remanejamento
interno e externo e à renovação de matriculas, observando os
critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. Formar
turmas de alunos, de acordo com os critérios estabelecidos.
Assinar documentos da secretaria de acordo com a legislação
vigente. Verificar regularidade da documentação referente à
matricula e transferências de alunos, encaminhando os casos
especiais à deliberação do diretor. Incinerar documentos
escolares, de acordo com a legislação vigente. Atender alunos,
pais, professores, e comunidade escolar com presteza e
eficiência; responder perante o diretor, pela regularidade e
autenticidade dos registros da vida escolar dos alunos. Praticar
os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades
da secretaria escolar. Organizar, coordenar, orientar e
supervisionar a equipe da secretaria quanto à simplificação dos
processos e métodos de trabalho, respeitando e valorizando as
habilidades de cada um. Promover sessões de estudos
referentes à legislação de ensino com seus auxiliares. Elaborar
e executar seu plano de ação. Colaborar na gestão escolar,
como elemento de ligação entre as atividades administrativopedagógicas, interagindo com o corpo docente participando
das discussões para elaboração do projeto pedagógico e do
plano de trabalho anual. Preparar e fornecer dados sobre o
senso escolar.
Atividade de nível médio. Realizar estudos no local das obras,
procedendo as medições, analisando amostras de solo e
efetuando cálculos para auxiliar a preparação de plantas e
especificações destinadas a construção, reparo e conservação
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Técnico de Higiene
Dental

Técnico de
Higiene Dental

Ensino médio
completo + curso
técnico

05

40h

02

40h

Alterado

Técnico em Laboratório

Técnico em
Laboratório

Ensino médio
completo + curso

de edifícios e outras obras de engenharia civil. Executar
esboços e desenhos técnicos estruturais. Preparar estimativas
detalhadas sobre quantidade e custo de mão-de-obra, efetuando
cálculos referentes a materiais, pessoal e serviços. Promover a
inspeção dos materiais, estabelecendo testes a serem realizados
de acordo com as especificações e o emprego de cada material
para controlar a quantidade e observância das especificações.
Executar levantamentos e pesquisas, coleta de dados e
registros de observações relativas a solos, construções,
equipamentos, aparelhos, materiais e instalações em geral.
Identificar problemas que surjam, aplicando conhecimentos
teóricos e práticos sobre construção, instalações hidráulicas,
sanitárias e elétricas, para assegurar o desenvolvimento dos
trabalhos. Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e
manter a chefia permanentemente informada a respeito de
irregularidades encontradas. Executar outras tarefas
semelhantes.
Atividade de nível médio. Executar tarefas de apoio técnico ao
cirurgião-dentista no tratamento odontológico. Participar do
treinamento de atendente de consultórios dentários. Colaborar
nos levantamentos e estudos epidemiológicos. Auxiliar o
cirurgião-dentista no tratamento da saúde bucal do paciente,
assistindo-o em consultório, no laboratório de prótese
odontológica. Participar de campanhas comunitárias
preventivas e tratamento das doenças bucais. Proceder a
conservação e a manutenção do equipamento odontológico.
Colaborar em atividades didático-cientificas e na orientação de
atendimento a pacientes. Efetuar tratamento de descarte de
resíduos de materiais de seu local de trabalho. Executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.
Atividade de nível médio. Executar praticas de laboratório sob
a supervisão, referente a medicina, farmácia, agronomia e
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Técnico
Alterado

Tratorista

Tratorista,
Operador de
Maquina

Ensino fundamental 08
completo

40h

Vigilante

Vigia

Ensino fundamental 30
incompleto

40h

veterinária. Executar trabalhos de analise em geral. Fazer
diagnósticos bacteriológicos, parasitológicos e sorológicos.
Colaborar na preparação de materiais, de soluções de reagentes
destinados a diagnósticos, profilaxia e tratamento de doenças.
Realizar controles e registros de resultados para fins
estatísticos. Realizar exames bromatológicos, de controle de
drogas e medicamentos. Acompanhar e avaliar levantamento
de condições sanitárias. Participar de treinamento de pessoal
auxiliar. Responsabilizar-se pela guarda e segurança do
material e aparelhos utilizados nas tarefas. Desempenhar outras
atribuições compatíveis.
Atividade de nível elementar da natureza operacional,
abrangendo condução e conservação das maquinas (tratores).
Desenvolver suas atividades no arado para preparação da terra
para o plantio, remoção de entulhos, obras, entre outras
atividades afins.
Atividade de nível elementar. Preservar a integridade dos bens
patrimoniais moveis e imóveis do Município. Fazer rondas
diurnas ou noturnas em postos de saúde, oficinas, depósitos,
armazéns e outras instalações publicas. Atender telefonemas e
transmitir recados, fora do expediente normal. Prestar
informações. Verificar a segurança de portas e janelas.
Desempenhar outras atribuições compatíveis.
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Anexo II
Cargos Novos
Cargo

Escolaridade

Carga Horaria

Quantidade Vencimentos

Agrônomo

Superior Completo com
formação em Agronomia +
Registro no Conselho de Classe
competente

20h

02
R$ 1.500,00

Planejar, coordenar e executar atividades
agrossilvipecuárias e do uso de recursos
naturais renováveis e ambientais, promover
a extensão rural. Pode prestar assistência e
consultoria
técnicas.
Elaborar
documentação técnica e cientifica. Elaborar
métodos e técnicas de cultivo de acordo com
tipos de solo e clima, efetuando estudos,
experiências e analisando os resultados
obtidos. Estudar os efeitos da rotatividade,
drenagem, irrigação, adubagem e condições
climáticas, sobre culturas agrícolas,
realizando experiências e analisando seus
resultados na fase da semeadura, cultivo e
colheita. Elaborar novos métodos de
combate às ervas daninhas, enfermidades
da lavoura e pragas de insetos, e ou
aprimora os já existentes. Participar de
programa
de
treinamento,
quando
convocado. Participar, conforme a política
interna da Instituição, de projetos, cursos,
eventos, convênios e programas de ensino,
pesquisa e extensão. Elaborar relatório,
parecer e laudo técnico em sua área de
especialidade; Trabalhar segundo normas
técnicas
de
segurança,
qualidade,
produtividade, higiene e preservação
ambiental. Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática.
Executar outras tarefas compatíveis com as
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Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil

Ensino Médio Completo

40h

04

R$ 788,00

Operador de Máquinas
Pesadas

Ensino Fundamental +
Habilitação cat D + Curso de
Operador de Máquinas
Pesadas

40h

06

R$ 788,00

exigências para o exercício da função.
Colaborar e assistir permanentemente o
professor no processo de desenvolvimento
dos atividades técnico-pedagógicas e
execução das rotinas diárias; Participar do
planejamento, execução e avaliação das
atividades sócio pedagógicas e contribuir
para oferecimento de espaço físico e de
convivência adequados a segurança, ao
desenvolvimento, ao bem estar social, físico
e emocional das crianças nas dependências
das unidades de atendimento da rede
municipal ou nas adjacências; Receber e
acatar criteriosamente a orientação e as
recomendações do professor no trato e
atendimento
às
crianças;
Executar
sistematicamente os cuidados essenciais
referentes à higiene pessoal e alimentação
das crianças, bem como controlar a
ingestão de líquidos e alimentos variados;
Zelar para que o berçário se mantenha
sempre em rigorosa condição de higiene;
Responsabilizar-se pela alimentação direta
das crianças dos berçários e auxiliar as
demais crianças durante as refeições;
Manter as mamadeiras e demais utensílios
esterilizados; Participar juntamente com o
professor das reuniões com pais e
responsáveis.
Operar
e
dirigir
máquinas
motoniveladoras,
pás
carregadeiras,
retroescavadeiras e outros veículos
assemelhados, realizando terraplanagem,
aterros, nivelamento, desmatamento e
atividades correlatas; zelar pela boa
qualidade do serviço, controlando o
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Recreador Infantil

Ensino médio completo

40h

06

R$ 788,00

Técnico de Informática

Ensino Médio + Técnico de
Informática

40h

05

R$ 1.000,00

andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua
correta execução; por em prática as
medidas de segurança recomendadas para a
operação e estacionamento da máquina, a
fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e
lubrificar a máquina e seus implementos,
seguindo as instruções de manutenção do
fabricante, bem como providenciar a troca
de pneus, quando necessário, efetuar
pequenos reparos, utilizando
as ferramentas apropriadas, para assegura
o bom funcionamento do equipamento;
acompanhar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, depois de executados,
efetuar os testes necessários; anotar,
seguindo normas estabelecidas, dados e
informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e
outras ocorrências.
Promover
atividades
recreativas
diversificadas visando ao entretenimento, à
integração social e ao desenvolvimento
pessoal dos alunos, elabora projetos e
executam
atividades
recreativas;
Promovem, atividades lúdicas, estimulantes
a participação; Atendem alunos; Criam
atividades recreativas e coordenam setores
de recreação e Administram equipamentos
e materiais para recreação.
Atividades de nível médio, envolvendo a
execução de trabalhos de programação de
computadores, apoio ao usuário e
manutenção de equipamentos. Elaborar e
manter
programas
de
computação,
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baseando-se nos dados fornecidos pela
equipe de análise e estabelecendo os
diferentes processos operacionais para
permitir o
tratamento automático dos dados; planejar
a solução lógica de programas com variados
graus de complexidade; codificar, depurar,
testar e documentar programas novos;
testar e documentar as alterações efetuadas
em programas; elaborar arquivos de testes;
elaborar planos de testes de programas,
rotinas e sistemas; fazer a manutenção e
analisar desempenho de programas;
identificar e solucionar problemas com
programas em operação; acompanhar os
resultados obtidos por programas em
operação; elaborar e dar manutenção à
documentação referente aos sistemas
computacionais utilizados.
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Anexo III
Alteração Vencimental
Cargo
Assistente Social
Auditor
Bioquímico
Contador
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico
Médico Veterinário
Nutricionista
Odontólogo
Procurador Jurídico
Psicólogo

Carga horária
20h
40h
20h
20h
30h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h

Vencimento atual
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Vencimento novo
R$ 1.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.500,00

