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 LEI Nº 918/2015 
DATA: 15/09/2015 

 

SÚMULA:  Inst itui  o Plano de Carreiras,  

reformula o quadro de cargos e salários, cr ia avaliação de 

desempenho, def ine atr ibuições dos cargos, dos Servidores 

Públ icos do Executivo e dá outras providências.  

 

A Câmara Municipal de Lindoeste, Estado do Paraná, aprovou e eu 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte:  

 

 

L E I 
 

 

CAPÍTULO I  
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  Fica inst ituído o Plano de Carreiras, a reformulação dos Cargos e 

Salários e Avaliação de desempenho dos Servidores Públ icos Municipais regidos pelo 

Regime Jurídico Estatutário, que se dest ina a regrar o desenvolvimento funcional nos 

cargos públ icos do Quadro Permanente em carreiras funcionais, fundamentado nos 

princípios de qual if icação e habi l i tação  prof issional,  e desempenho de atr ibuições 

com exação, com a f inal idade de assegurar a continuidade da ação administrat iva e o 

aprimoramento e ef iciência do Serviço Públ ico Municipal.  

 

Art. 2º  -  O Sistema de Carreiras, Cargos e Salários e Aval iação de 

Desempenho no Serviço Público Municipal,  atenderão às diretr izes estabelecidas 

pelo presente diploma legal e terá os seguintes objet ivos:  

 

I  –  A valor ização e dignif icação da função e dos servidores públ icos do 

Município de Lindoeste;  

 

I I  –  Promover e incentivar a prof issionalização e aperfeiçoamento do Servidor 

Públ ico;  

 

I I I  –  cr iar s istema de mérito objet ivamente apurado para ingresso no serviço 

público e desenvolvimento na carreira;  

 

IV –  Promover remuneração adequada à complexidade e responsabi l idade das 

tarefas desempenhadas pelos servidores;  

 

§ 1º  -  O Plano de Cargos é o conjunto de todos os cargos, cujos ocupantes 

incumbem-se da execução das atr ibuições inerentes ao poder Execut ivo Municipal.  

 



 Município de Lindoeste 
E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                   80.881.915/0001-92 

 

4 

 

 

§ 2º  -  Aos servidores abrangidos por esta lei,  é assegurada isonomia de 

vencimento para cargos de atr ibuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relat ivas à natureza ou local de 

trabalho.  

 

Art. 3º  -  O serviço público central izado no Executivo Municipal é integrado 

pelos seguintes quadros:  

 

I  -  Quadro dos cargos de provimento efet ivo;  

 

I I  -  Quadro dos cargos em comissão e funções grat if icadas.  

 

Art. 4º  -  Para efeitos desta Lei,  def inem-se: 

 

I  -  Cargo :  é o conjunto de atr ibuições legais administrat ivas específ icas, com 

denominação própria, com requisitos e carga horária de trabalho acometida para 

exercício do serviço público;  

 

I I  –  Função :  corresponde às inúmeras atr ibuições e responsabil idades que 

constituem o objeto dos serviços prestados pelo servidor públ ico Municipal.  

 

I I I  -  Classe :  é o agrupamento de níveis com funções da mesma 

complexidade e com iguais atr ibuições e responsabi l idades;  

 

IV - Carreira :  é a distr ibuição dos cargos públ icos em grupos 

administrat ivos, os cargos escalonados em níveis e nas diferentes referências de 

vencimento do cargo ou da classe de cargo, o que permite ao servidor progredir no 

serviço públ ico;  

 

V –  Vencimento/Remuneração :  é a espécie pecuniária em contrapart ida 

pela prestação dos serviços públ icos, t ido como básico, onde são calculados as 

vantagens e os adicionais;  

 

VI –  Gratificação :  é a concessão de uma vantagem transitória em face do 

exercício de chef ia e comando, ou por dedicação exclusiva a  ser estabelecida em 

percentual na forma desta lei.  

 

VII –  Progressão :  o desenvolvimento do servidor públ ico,  dentro de uma 

mesma Classe, mediante avanço de um nível para o nível imediatamente super ior,  

pelo critér io de tempo de serviço e merecimento, observada a respectiva Aval iação 

de Desempenho;  

 

VIII  –  Grau de Complexidade/responsabilidade :  o grau de requisitos 

exigidos para acesso e provimento do cargo, consoante sua complexidade, 
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responsabi l idades, atr ibuições e habi l i tações ou qualif icações, desdobrados em 

classes e padrões de desenvolvimento funcional;  

 

IX –  Promoção :  o desenvolvimento do servidor públ ico, dentro de uma 

mesma categoria prof issional,  mediante passagem de uma Classe para outra 

super ior, pelo critér io de habi l i tação ou qualif icação prof issional exigidos para o 

acesso correspondente.  

 

 

CAPÍTULO II 
DO PLANO DE CARGOS 

 

SEÇÃO I 
DOS CARGOS EFETIVOS 

 

 

Art. 5º  -  O Plano de Cargos se dest ina a atender aos cargos de provimento 

efet ivo, cujas atr ibuições correspondem ao exercício de trabalhos cont inuados e 

indispensáveis à administração Municipal.  

 

Art. 6º  -  A denominação, o número de vagas, o vencimento base, os requisitos 

para invest idura e a descrição das at ividades dos cargos públ icos são os def inidos 

nesta Lei.  

 

Art. 7º  -  Cargo efet ivo é aquele para cujo provimento or iginário é exigida 

prévia aprovação em concurso públ ico de provas ou de provas e t ítulos e revest idos 

de caráter permanente, que garantem a continuidade do serviço públ ico.  

 

Parágrafo 1º  -  Os cargos públ icos de provimento efet ivo e suas respect ivas 

vagas da Administração Públ ica do Município de Lindoeste são os constantes do 

ANEXO I (Quadro de Cargos Públicos de Provimento Efetivo)  desta Lei,  não 

são permanentes e podem ser ext intos ao vagarem ou cr iados de a cordo com as 

necessidades e conveniências da Administração Pública Municipal.  

 

Parágrafo 2º  -  A criação de cargos públ icos será de competência do Chefe do 

Poder Executivo mediante aprovação do Poder Legislat ivo, f icando esta 

subordinada à absoluta necessidade do serviço, à existência de dotação 

orçamentár ia especif ica e à disponibi l idade de recu rsos f inanceiros.  

 

SEÇÃO II 
DOS CARGOS PÚBLICOS 

 

Art. 8º  -  Para f ins desta lei,  a estrutura básica dos cargos fundamenta -se na 

similar idade, c lassif icados de acordo com a natureza prof issional,  pela 

complexidade de suas atr ibuições e escolar idade exigida e  constitui-se dos 

seguintes grupos ocupacionais:  
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I  -  GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL :  compreende os cargos com 

atr ibuições e tarefas rot ineiras, relacionados às at ividades operacionais, de 

l impeza, de conservação, de instalação, de copa e cozinha, que requ erem de seus 

ocupantes conhecimentos prát icos e teóricos, e/ou habi l i tação para operação de 

equipamentos, máquinas e veículos;  

 

I I  -  GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO :  abrange os cargos 

relacionados com as at ividades de apoio administrat ivo e atr ibuições de  gestão 

governamental,  para a formulação, implementação e aval iação de polít icas 

públicas e de operacional ização e prestação de serviços;  

 

I I I  -  GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO :  abrange o conjunto de cargos 

relacionados com atr ibuições de natureza complexa e execução qual if icada, que 

requerem conhecimentos técnicos, teór icos e prát icos, com formações Técnicas 

especif icas de acordo com a natureza do cargo;  

 

IV - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL :  compreende os cargos cujas 

tarefas requerem grau elevado de prof issionalização e se relaciona com aspectos 

teóricos e prát icos de campos complexos do conhecimento humano, exigindo 

formação de nível superior, de acordo com a natureza do cargo.  

 

§ 1º  -  Cargo do Grupo Operacional :  é aquele que abrange as funções 

cujas tarefas requerem maior esforço f ís ico, menor esforço mental e exige para seu 

provimento o grau de instrução em nível de ensino fundamental.  

 

§ 2º - Cargo do Grupo Ocupacional Administrativo :  é aquele que 

abrange as funções cujas tarefas requerem esforço f ís ico me nor, médio esforço 

mental e exige para seu provimento o grau de conhecimento em nível de ensino 

médio completo e/ou técnico prof issional izante completo.  

 

§ 3º - Cargo do Grupo Ocupacional Técnico :  é aquele que abrange as 

funções cujas tarefas requerem esfo rço f ísico menor, alto esforço mental,  grau 

médio de conhecimento técnico e exige para seu provimento nível de ensino técnico 

prof issionalizante completo.  

 

§ 4º -  Cargo do Grupo Ocupacional Profissional :  é aquele que abrange 

as funções cujas tarefas requerem esforço f ís ico menor, alto esforço mental,  grau 

elevado de conhecimento técnico e exige para seu provimento nível de ensino 

super ior;  

 

Art. 9º  -  A mudança entre grupos de cargos diversos de que trata o Art igo 

anterior, dar-se-á exclusivamente por aprovação em concurso públ ico.  

 

Art. 10  -  A f ixação das referências e dos níveis de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratór io observará:  
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I  -  a natureza, o grau de responsabi l idade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira ; 

 

I I  -  os requisitos para a investidura;  

 

I I I  -  as pecul iar idades dos cargos.  

 

SEÇÃO III 
DO QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Art. 11  -  Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender 

encargos de direção, chef ia ou de assessoramento, de l ivre escolha do Chefe do 

Poder Executivo e serão representados pelas simbologias:  

 

I  –  “CC-1”  –  para Secretários Municipais;  

 

I I  –  “CC-2”  –  para Chefes de Divisão e Assessores.  

 

§ 1°  -  Os cargos de que trata o Inciso I I ,  do caput deste art igo deverão ser 

providos dentre pessoas que sat isfaçam os requisitos legais, constituído por no 

mínimo 30% (tr inta por cento)  de servidores efet ivos, de carre ira técnica ou 

prof issional da Administração Municipal.  

 

§ 2º  -  Os Secretários Municipais quando não designados na forma do Inciso 

I,  do Art.  12 desta Lei,  serão remunerados exclusivamente por subsídios f ixados 

pela Câmara Municipal,  em parcela única, veda do o acréscimo de qualquer 

grat if icação ou outra espécie remuneratória, obedecido  em qualquer caso, o 

disposto no art.  37, X e XI da Const ituição Federal.  

 

§ 3° - Os subsídios dos  Chefes de Divisão e Assessores, cujo cargo não seja 

ocupado na forma do inciso I,  do Art.  12 Desta Lei  será l imitado em 60% (sessenta 

por cento) do vencimento dos Secretários Municipais e será f ixado por Ato do 

Execut ivo Municipal,  de acordo com a complexidade da função e vedada qualquer 

espécie de grat if icação adicional.  

 

§ 4°  -  Os Cargos de Provimento em Comissão de que trata o caput deste 

Art igo, são os constantes do ANEXO V  desta Lei.  

 

SEÇÃO IV 
DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO 

 

Art. 12 - Função grat if icada é o encargo de chef ia , assessoramento ou de 

encargos especiais, atr ibuído a servidor público efet ivo, mediante designação e terá 

as seguintes simbologias:  
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I  –  “FG-1”  –  Grat if icação pelo exercício de cargo em Comissão, que 

compreende o exercício de Cargos de Secretário, Chefe de Divisão e/ou Assessor;  

 

I I  –  “FG-2”  -  Gratif icação por Encargos Especiais, para função assumida 

pelo Servidor, cuja at ividade seja diversa do Cargo que exerce;  

 

Parágrafo único - Não perderá a grat if icação o servidor público que se 

ausentar em virtude de férias, luto, casamento, l icenças para tratamento de saúde, 

gestação, adoção, paternidade e por doença em pessoa da famíl ia.  

 

Art.  13.  Conceder-se-á grat if icação de que trata o Art igo anterior  ao servidor 

público municipal nas seguintes condições:  

 

I  -  Gratificação opcional pelo exercício de Cargo em Comi ssão (“FG-1”) : 

retr ibuição f inanceira extraordinária ao exercício  de Chef ia ou Assessoramento para 

o qual tenha sido nomeado, cujo valor monetár io não poderá exceder a 100% (cem 

por cento) do vencimento base, sendo ext inta sua apl icação quando extinto o fato 

gerador que a deu ensejo.  

 

I I  -  Gratificação por Encargos Especiais (“FG -2”) :  retr ibuição f inanceira 

extraordinár ia, de caráter transitório, para at ividades ou tarefas de mai or 

responsabi l idade previstas em lei ou regulamento, cujo valor monetário não poderá 

exceder a 100% (cem por cento) do vencimento base, desde que não est eja 

contemplada em grat if icação ou adicional  de mesma natureza ou peculiaridade, 

sendo extinta sua apli cação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;  

 

§ 1° As vantagens de que tratam os incisos I,  I I ,  do caput deste art igo, são 

mutuamente excludentes.  

 

§ 2° A designação para as funções de que tratam os incisos do caput deste 

art igo, será feita pelo Chefe do Poder Execut ivo, desde que haja dotação 

orçamentár ia para o atendimento do encargo.  

 

§ 3º No ato da designação, o chefe do Poder Execut ivo f ixará o percentual 

da grat if icação de que tratam os incisos I e I I  do caput deste art igo, para apl icação 

aos integrantes do Quadro de Cargos Públ icos de Provimento Efet ivo.  

 

§ 4º - No interesse e conveniência da Administração Pública poderá ser 

concedida a grat if icação nos termos dos incisos I e I I  do caput deste art igo a 

integrante do Quadro de Cargos Públicos de Provimento Efet ivo que se encontre em 

estágio probatór io.  

 

§ 5º - As grat if icações de que tratam os incisos  I e I I  deste art igo perdurarão 

pelo período em que o servidor est iver no exercício da respectiva função, não se 

incorporando ao seu vencimento, a  qualquer t ítulo.  
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Art. 14 - Caberá ao Órgão de Recursos Humanos a perfeita observância do 

disposto nos parágrafos anteriores, acompanha r a movimentação interna dos 

servidores que recebam as refe ridas grat if icações, ext inguir  a apl icação daquelas 

quando ext into o fato gerador que as deu ensejo.  

 

Art. 15. O servidor integrante do Quadro de Cargos Públ icos de Provimento 

Efet ivo quando indicado pelo Chefe do Poder Executivo como secretár io, chefe ou 

assessor, fará opção pelo valor salarial  correspondente ao ca rgo de comissão ou 

pelo salár io do cargo de concurso acrescido da função grat if icada.  

 

Parágrafo único. A opção de que trata o caput deste art igo, será por escr ito 

e constará no decreto de nomeação.  

 

CAPÍTULO III 
DO PLANO DE VENCIMENTOS E DA CARREIRA 

 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16  -  Considera-se Plano de Vencimentos a oportunidade proporcionada 

ao servidor estável para progredir hor izontalmente e vert icalmente em níveis de 

vencimentos, através de avanços f inanceiros em ordem crescente, mediante 

aprovação contínua que se dará pelo s istema de Aval iação de Desempenho por 

objet ivos e o aperfeiçoamento prof issional.  

 

Art. 17  -  A progressão salar ial tem início com o vencimento base, com a 

referência salarial “A1”,  do ANEXO II  desta Lei e representa o piso salarial in ic ial  do 

cargo público, sendo esta a referência onde o servidor concursado cumprirá o 

estágio probatór io.  

 

Art. 18  As carreiras são organizadas em Classes de cargos de provimento 

efet ivo, dispostas de acordo com a natureza prof issional e a complexidade das 

respect ivas atr ibuições e responsabi l idades, dispostas no ANEXO I  desta Lei.  

 

Parágrafo único .  As carreiras poderão compreender Classes de cargos do 

mesmo grupo ocupacional,  reunidos em segmentos dist intos, de acordo com as 

habil i tações ou qual i f icações correspondentes exigidas para ingresso nos níveis de 

acesso pert inentes.  

 

Art. 19  -  Os grupos ocupacionais, a denominação, o número de vagas de 

cada cargo públ ico, carga horár ia semanal, c lasse, nível e formação prof issional 

são os constantes do ANEXO I  desta Lei.   

 

§ 1º  -  Ato do Chefe do Poder Execut ivo poderá determinar jornadas de trabalho 

concentradas ou diferenciadas das def inidas no ANEXO I , observado o interesse 

público.  



 Município de Lindoeste 
E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                   80.881.915/0001-92 

 

10 

 

 

§ 2º  -  Poderá ser permit ida a redução da carga horária prevista no ANEXO I ,  a 

critér io do Chefe do Poder Executivo, observado o interesse público e reduzidas as 

vantagens na mesma proporção, vedada a redução da remuneração base.  

 

§ 3º  -  Atendendo a conveniência ou a necessidade do serviço, poderá ser 

inst ituído sistema de compensação de horário - Banco de Horas,  hipótese em que a 

jornada diár ia de trabalho poderá ser superior a normal, sendo o  excesso de horas 

compensado pela correspondente diminuição em outro dia,  que deverá ser 

regulamentado por ato próprio do Chefe do Poder Execut ivo.  

 

Art. 20  -  As referências salariais dos cargos públ icos são os constantes do 

ANEXO II  -  Quadro de Referências de Vencimentos, cujos valores poderão ser 

alterados e/ou reajustados, mediante ato do Executivo Municipal sob apreciação e 

autorização do Legislat ivo e de conformidade como o Art.  5° da Emenda 

Const itucional n°. 19, Lei de Responsabil idade Fiscal (Lei Co mplementar n°. 

101/2000), ou outro ato legal que venha substituir.  

 

Parágrafo único  -  O ANEXO II  de que trata o caput deste art igo é composto 

por 18 (dezoito) níveis salar iais e 03 (três) classes, descritas em algarismos 

arábicos e letras respect ivamente, prevendo a possibil idade da aprovação do 

servidor em todas as aval iações de desempenho e mediante comprovação de 

habil i tação para a referida classe, podendo o servidor se aposentar e não ter 

at ingido a últ ima referência salar ial da tabela .  

 

Art.  21  -  A descrição básica das atr ibuições dos cargos públ icos são as 

constantes no ANEXO VI  -  Atr ibuições dos Cargos Públ icos, desta Lei.  

 

SEÇÃO II 
DA INVESTIDURA NO CARGO 

 

Art. 22 - A investidura nos cargos públicos que compõem o Plano de carreira 

ocorrerá através da nomeação, na referência inic ial  correspondente ao cargo 

público para o qual foi nomeado, cumprida a exigência de aprovação prévia em 

concurso públ ico.  

 

Art. 23 - O provimento no cargo efet ivo se dará na classe inic ial,  atendidos 

os seguintes requisitos para a investidura:  

 

I  -  existência de vaga no cargo;  

 

I I  -  aprovação em concurso público;  

 

I I I  -  registro prof issional regular no órgão de classe para as funções, cujo exercício 

prof issional esteja regulamentado por lei ;  
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IV - outros requisi tos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em 

legislação e contemplados no edital do concurso públ ico.  

 

§ 1º -  A comprovação do preenchimento dos requisitos I  a IV do caput deste 

art igo precederá a nomeação.  

 

§ 2º - Às pessoas portadoras de def iciência é asseg urado o direito de se 

inscrever em concurso públ ico para provimento de cargo, cujas atr ibuições sejam 

compatíveis com a def iciência de que são portadoras, para tais pessoas serão 

reservadas vagas conforme legislação específ ica, vigente à época da real izaçã o do 

concurso.  

 

SEÇÃO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art.  24 - O servidor públ ico nomeado para o cargo público,  de provimento 

efet ivo, ao entrar em exercício da função, f ica sujeito ao estágio probatór io, por 

período ininterrupto de 36 (tr inta e seis) meses.  

 

Art. 25 - São estáveis após três anos de efet ivo exercício os servidores 

públicos nomeados para cargo de provimento efet ivo em virtude de concurso 

público.  

 

Parágrafo único -  Como condição para a aquisição da estabi l idade, é 

obrigatór ia a aval iação de desempenho por comissão inst ituída para essa 

f inal idade.  

 

Art. 26 - Os servidores públ icos, nomeados em virtude de aprovação em 

concurso públ ico, serão submet idos à aval iação de desempenho, conforme disposto 

no Estatuto dos Servidores Públ icos Municipais,  que incluirá obr igatoriamente 

parâmetros de qual idade do exercício prof issional,  obedecidos aos pr incípios de 

legal idade, impessoal idade, moral idade, publ icidade, ef ic iência, do contraditór io e 

da ampla defesa, considerando os seguintes preceitos:  

 

I  -  Preceitos Gerais :  medir a ef iciência e a produt ividade do servidor público 

instrumentando a administração para:  

 

a) aval iação de estágio probatór io;  

b) aval iação de desempenho funcional;  

c) desenvolvimento na carreira.  

 

I I  -  Preceitos Legais :  cumprir a legislação no tocante ao estágio probatór io e 

promover a aval iação per iódica dos servidores públ icos,  onde se verif icará o 

cumprimento das normas de procedimento e conduta no desempenho das 

atr ibuições, assim como a assiduidade,  a pontualidade, a discipl ina, a ef ic iência e a 

responsabi l idade.  
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 Parágrafo único  –  A aval iação de que trata o “caput”  deste Art igo apl ica -se 

aos servidores efet ivos ou ocupantes de funções de caráter permanente, bem como 

os ocupantes de cargos em comissão ou designados em função de conf iança.  

 

Art. 27 - A avaliação de desempenho é um sistema que aprecia o servidor 

público de carreira, quanto à sua capacidade para o trabalho e execução das 

tarefas que são atr ibuídas, tendo em vista suas aptidões e demais característ icas 

pessoais.  

 

§ 1° As aval iações de desempenho serão efetuadas pelo chefe imediato, e 

pela Comissão de Aval iação de Desempenho, supervisionado pelo Departamento de 

Recursos Humanos, nos seguintes períodos:  

 

I  -  Estágio probatório :  a cada 06 (seis) meses do período probatór io, nos meses de 

julho e dezembro respectivamente.  

 

I I  -  Avaliação de desempenho funcional e para desenvolvimento na carreira :  a 

cada dois anos, no mês de novembro, sendo requisito indispensável para a 

respect iva mudança de nível.   

 

§ 2° - O método de avaliação de desempenho dos servidores públ icos 

estáveis para f ins de desenvolvimento na carreira será o mesmo do estágio 

probatór io e de desempenho funcional,  no mesmo critério de agrupamento de 

cargos. 

 

§ 3° O Departamento de Recursos Humanos informará, em documento 

próprio, os servidores públ icos a serem aval iados, de acordo com as respectivas 

lotações, com antecedência mínima de 30 (tr inta dias) do vencimento do período de 

avaliação, devendo ser devolvido no prazo de 15 (quin ze dias).  

 

§ 4° -  Caso o servidor não seja avaliado dentro do período disposto neste 

Art igo, terá direito de ingressar no nível a que teria direito em decorrência de sua 

avaliação.  

 

§ 5° -  O servidor que for se afastar, por motivo de férias ou l icença por 

período super ior a 30 (tr inta) dias, no período a que se refere o Inciso II  do 

Parágrafo 1º deste Art igo, realizará a auto -aval iação no período de 05 (cinco) dias 

úteis que antecedem seu afastamento.  

 

Art.  28  –  Os servidores estáveis serão aval iados a cada 02 ( dois) anos, para 

a respect iva mudança de nível no cargo que ocupa.  

 

§ 1º  -  Para os efeitos dos prazos estabelecidos neste art igo, deverá ser 

considerado o tempo de efet ivo exercício do servidor no cargo.  
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§ 2º  -  Estando o servidor em readaptação, será o mesmo aval iado no cargo 

em que estiver exercendo suas at ividades, no período em que perdurar a 

readaptação.  

 

§ 3º  -  O servidor cedido, ou à disposição de outro órgão, será aval iado pelo 

seu supervisor imediato, juntamente com o Titular da Pasta a qual est iver vinculado.  

 

§ 4º  -  Nos casos previstos no parágrafo anter ior, serão considerados apenas 

os fatores possíveis de serem aval iados.  

 

§ 5º  -  Sendo o servidor lotado em mais de um local de trabalho, tendo assim, 

mais de uma Chef ia Imediata, a avaliação será realizada em conjun to.  

 

Art. 29 - A aval iação de estágio probatório dos servidores públ icos terá como 

base os mesmos fatores e os requisitos legais descritos nesta Lei,  ut i l izados para 

avaliação dos servidores estáveis.  

 

§ 1° - Três meses antes de f indo o período do estágio probatór io, será 

submetida à homologação da autor idade competente a aval iação do desempenho do 

servidor públ ico, realizada de acordo com o disposto nesta Lei.  

 

§ 2º - A apuração dos requisitos, de que trata este art igo, deverá processar -

se de modo que a exoneração do servidor públ ico seja feita antes de f indar o 

período de estágio, caso  não  aprovado  na avaliação f inal.  

 

§ 3° - O servidor públ ico em estágio probatór io poderá exercer quaisquer 

cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chef ia ou 

assessoramento, desde que o mesmo possua os conhecimentos necessár ios para o 

desempenho do cargo.  

 

Art. 30 - As avaliações de desempenho de que trata o inciso I do art igo 26 

serão submetidas ao parecer da Comissão de Aval iação de Desempenho, designada 

pelo Chefe do Poder Executivo, a qual deverá ser const ituída por no mínimo 5 

(cinco) membros, sendo:  

 

I  -  O t itular da Secretaria Municipal de Administração, que exercerá a presidência 

da Comissão, ou outro que o Chefe do Executivo designar;  

 

I I  –  O t itular do Recursos Humanos;  

 

I I I  -  Quatro (04) servidores efet ivos composto de um representante de cada grupo 

ocupacional.  

 

§ 1° - A Comissão de Aval iação de Desempenho terá mandato de 4 (quatro)  

anos sendo que: 
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I  –  os membros dos incisos I e I I  do caput deste art igo serão subst ituídos a critério 

do Chefe do Poder Executivo.  

 

I I  -  os membros do inciso II I  do caput serão subst ituídos ao f inal do mandato, sendo 

vedada à recondução.  

 

§ 2° - A administração municipal fará o acompanhamento periódico, para 

subsidiar a avaliação f inal do estágio probatór io e o servidor públ ico aval iado será 

informado do resultado de cada aval iação de acompanhamento.  

 

Art. 31 - Ao servidor público que for exonerado em qualquer fase do estágio 

probatór io, por resultado insat isfatório de s ua aval iação de desempenho, ser - lhe-á 

assegurado vista do processo, pelo prazo de quinze dias para apresentar defesa e 

indicar as provas que pretenda produzir.  

 

§1º - Considera-se como resultado insatisfatório para a aval iação de 

desempenho que trata o caput deste art igo aquele servidor que foi considerado 

insuf iciente ou regular em 03 (três) itens dos fatores de Aval iação.  

 

§ 2º - A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, 

por comissão especialmente designada pelo Chefe do Poder Execut ivo, podendo,  

também,  serem  determinadas di l igências e ouvidas testemunhas.  

 

§ 3º Nos casos de cometimento de falta discipl inar, o servidor públ ico em 

estágio probatór io terá a sua responsabi l idade apurada , através de sindicância ou 

processo administrat ivo discipl inar,  observadas as normas estatutárias,  

independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela Comissão de 

Avaliação de Desempenho.  

 

Art. 32 - A coordenação da aval iação de desempenho e do estágio 

probatór io f icará a cargo do  Departamento de Recursos Humanos que deverá 

fornecer todo apoio material e técnico, programas de treinamento necessár ios ao 

seu desenvolvimento, bem como dar o encaminhamento cabível às questões 

suscitadas a part ir  das aval iações.  

 

Parágrafo único - O servidor públ ico em estágio probatório, quando 

convocado, deverá part ic ipar de todo e qualquer curso específ ico referente às 

at ividades de seu cargo.  

 

SEÇÃO IV 
DOS FATORES LEGAIS 

 

Art. 33  -  Os requisitos legais são os mencionados no inciso II  do art igo 26, 

apl icados para aval iação dos servidores,  a saber:  
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I  -  Assiduidade :  freqüência com que o servidor públ ico comparece ao 

trabalho e permanece executando o seu t rabalho;  

 

I I  -  Pontualidade :  cumprimento com os horários estabelecidos para início e 

término da jornada de trabalho, bem como das at ividades;  

 

I I I  -  Disciplina :  cumprimento das normas e obr igações do cargo/função, bem 

como das determinações superiores;  

 

IV - Eficiência :  maneira com que o servidor públ ico executa suas at ividades;  

 

V - Responsabilidade :  capacidade de responder pelos compromissos 

assumidos nas atr ibuições do seu cargo/função.  

 

SEÇÃO V 
DOS FATORES COMPORTAMENTAIS 

 

Art. 34  -  Fatores comportamentais são os que se referem às at itudes que 

caracter izam o cargo, os elementos faci l i tadores, cond ições favoráveis para o 

melhor desempenho das tarefas em relação à postura do servidor público.  

 

Parágrafo único  -  Os fatores comportamentais serão comuns para todos os 

cargos, a saber:  

 

I  -  Desempenho :  considera o interesse em cooperar e solucionar 

ef icazmente as situações de trabalho dentro de suas próprias atr ibuições;  

 

I I  -  Relacionamento :  tem por base todo e qualquer t ipo de contato pessoal 

com os supervisores e colegas de trabalho;  

 

I I I  -  Comunicação :  considera como o servidor públ ico processa as 

informações funcionais e sua relação de interdependência. Leva em conta opiniões, 

sugestões, soluções e part ic ipação  em treinamento e reuniões;  

 

IV - Adaptação :  considera a capacidade de ajustamento do servidor público 

em relação ao trabalho e a capacidade de  aprender e assimilar métodos. Aval ia 

disposição para exercer diferentes tarefas;  

 

V - Organização :  considera a habil idade para ordenar o trabalho e os 

recursos de que dispõe e a faci l idade em manter a seqüência a execução e os 

resultados das tarefas.  

 

SEÇÃO VI 
DOS FATORES OPERACIONAIS 
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Art. 35  -  Fatores Operacionais são os que se referem aos procedimentos 

t ípicos das funções e os objet ivos específ icos do cargo ocupado pelo avaliado.  

 

Parágrafo único  -  Os fatores operacionais terão a seguintes 

especif icidades:  

 

I  -  Conhecimento do Trabalho e Eficácia :  aval iam a apl icação adequada 

das técnicas no exercício de suas funções, com base em conhecimentos 

específ icos, as prát icas e aperfeiçoamento no trabalho;  

 

I I  -  Zelo no Trato dos Bens Materiais :  determina em que medida demonstra 

responsabi l idade para com a conservação e manutenção de equipamentos, 

ferramentas, utensíl ios e materiais;  

 

I I I  –  Experiência e Prática :  diz respeito ao nível de vivencia prof issional e 

traduz a capacidade de aquisição das experiências  de trabalho;  

 

IV - Atenção e Qualidade :  considera o cuidado com o qual o servidor 

público desempenha e ut i l iza recursos no exercício de suas tarefas. Leva -se em 

consideração a ef icácia do resultado f inal;  

 

V - Atendimento ao Público :  aval ia a capacidade em orientar e atender a 

população que procura o serviço;  

 

VI - Comprometimento e Ética :  aval ia o cumprimento de pr incípios, normas 

e regulamentos de trabalho. Anal isa a seriedade e ét ica prof issional,  o sigi lo de 

informações da organização e da sua especial idade; 

 

VII -  Conhecimento das Normas :  considera o grau de conhecimento sobre 

as Normas vigentes específ icas da função e o grau de domínio de apl icação dos 

procedimentos adequados a cada caso;  

 

VIII  -  Conhecimento da Organização :  considera a base de conhec imentos 

da estrutura e funcionamento da organização e a condição de identif icar pessoas e 

suas respectivas funções a f im de encaminhar corretamente;  

 

IX - Dedicação ao Serviço :  forma pela qual se dedica ao trabalho e às suas 

atr ibuições;  

 

X - Uso do Equipamento :  considera o discernimento quanto à ut i l ização 

adequada de equipamentos e proteção que evite acidentes ou cause danos f ís icos e 

materiais;  

 

SEÇÃO VII 
DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
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Art.  36 - Os fatores da aval iação de desempenho dos servidores, d escr itos 

nos Art igos 33, 34 e 35, desta Lei,  serão aferidos em instrumento própr io e 

individual,  conforme disposto no ANEXO III  –  Formulários de Avaliação, desta Lei.  

 

Art. 37 -  No instrumento de aval iação citados no Art igo anterior, onde estão 

dispostos os fatores de avaliação, serão anal isados com base nas entrevistas e 

documentos levantados, atr ibuindo- lhes os seguintes conceitos:  

 

I-  Conceito “A” :  para excelente ;   

 

I I-  Conce ito “B”:  para ótimo ;   

 

I I I-  Conceito “C” :  para muito bom ;   

 

IV- Conceito “D”:  para bom ;  

 

V- Conceito “E”:  para regular;  

 

VI- Conceito “F”:  para insuficiente .   

 

§ 1° - Verif icado na aval iação de desempenho como regular ou insuf iciente, 

deverá ser providenciada a capacitação do servidor.  

 

§ 2° - A capacitação se dará nos requisitos em que o servidor apresentar 

def iciências.  

 

Art. 38 –  Competirá ao órgão de Recursos Humanos do Executivo Municipal:  

 

I  –  encaminhar à Comissão de Aval iação, os formulár ios necessários, bem como 

relatór ios de faltas injust if icadas  e atrasos dos aval iados, ocorr idos durante o 

período da aval iação;  

 

I I  –  def inir diretr izes, coordenar, acompanhar, monitorar e atualizar o sistema de 

avaliação especial de desempenho;  

 

I I I  –  determinar, quando indicados pela Comissão de Aval iação, programas de 

treinamento ou de acompanhamento sócio -funcional,  com o objet ivo de promover a 

capacitação do servidor;  

 

IV –  encaminhar toda a documentação relat iva às aval i ações de desempenho do 

servidor cujo resultado f inal obtido for “INSUFICIENTE”  à Comissão Sindicante, 

para a instauração do respect ivo processo de exoneração, observado o disposto 

nesta Lei e no Estatuto dos Servidores Públ icos Municipais.  

 

Art.  39 - Os casos omissos serão resolvidos  pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho e pelo Chefe do Poder Executivo.  
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 Art. 40  –  O Executivo Municipal regulamentará no que couber, a aplicação da 

Avaliação de Desempenho.  

 

CAPÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 

Art.  41 - O desenvolvimento prof issional na carreira se dará pelos inst itutos 

da progressão  e da promoção .  

 

 

SEÇÃO I 
DA PROGRESSÃO 

 

Art. 42 - Progressão consiste no avanço do servidor públ ico de um nível 

referência para o seguinte , dentro da mesma classe, a cada (02) dois anos contados 

de sua estabi l idade, concedida através da aprovação na aval iação de desempenho 

para progressão.  

 

Parágrafo único. O servidor públ ico, em efet ivo exercício, contemplado com 

a progressão, avançará 01 (um) nível de referência, com ganho d e 3% ( três por 

cento) reinic iando-se então, nova contagem de tempo para efeito de nova 

progressão.  

 

Art. 43 - Para fazer jus à progressão, o servidor público deverá, 

cumulat ivamente:  

 

I  -  ter cumprido o estágio probatório  e ser declarado estável ;  

 

I I  -  ter cumprido o interst íc io mínimo de 02 (dois) anos de efet ivo exercício na 

referência salar ial onde se encontrar , após estágio probatór io ; 

 

I I I  -  ter obtido no mínimo o fator “Bom” na aval iação de desempenho funcional,  

observadas as normas dispostas nesta le i;  

 

IV –  estar no efet ivo exercício de seu cargo.  

 

§ 1º - A progressão dos servidores públ icos obedecerá a disponibi l idade 

f inanceira e os l imites impostos pela Lei de Responsabi l idade Fiscal para gastos 

com folha de pagamento de pessoal.  

 

 § 2° - Não será concedida progressão ao servidor quando a remuneração e/ou 

subsidio e demais vantagens cumulat ivas  ultrapassar os l imites Constitucionais.  
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§ 3° - O Execut ivo Municipal tomará as medidas necessár ias para o 

enquadramento nos l imites legais, para f ins de co ncessão das respectivas 

progressões.  

 

Art. 44 - Caso não alcance o fator mínimo na aval iação de desempenho, o 

servidor públ ico permanecerá na situação em que se encontra, devendo cumprir 

interst íc io de 2 (dois) anos de efet ivo exercício, para efeito de nov a apuração de 

merecimento objet ivando a progressão funcional.  

 

Parágrafo único - Em caso de reincidência o servidor públ ico será 

submetido a treinamento e/ou testes psicológicos, f icando a disposição do 

Departamento de Recursos Humanos para readaptação ou transferência.  

 

Art.  45 - A progressão salar ial implica somente em aumento de 

remuneração, sem qualquer alteração nas atr ibuições e responsabil idades do 

servidor públ ico.  

 

Art. 46 - Será declarada sem efeito a progressão salarial  indevida, não 

f icando o servidor públ ico, nesse caso, obrigado a rest ituições.  

 

Art. 47 - Não será benef ic iado com a progressão salarial o servidor públ ico 

que: 

 

I  -  est iver em estágio probatór io;  

 

I I  -  est iver em disponibi l idade;  

 

I I I  -  est iver em licença sem vencimentos;  

 

IV - t iver sofr ido qualquer penal idade, no período de aval iação, exceto advertência  

e repreensão, respeitado o disposto no inciso VII;  

 

V - est iver em licença para tratamento de saúde por mais de 1 (um) ano, 

ininterruptamente;  

 

VI - tenha faltado ao serviço por 10 (dez) dias alternados ou 5 (cinco) dias 

consecutivos, injust i f icadamente, em cada exercício;  

 

VII -  que tenha recebido formalmente duas advertências escr itas ou uma suspensão  

do serviço;  

 

VIII  -  seja considerado inapto f ís ica ou mentalmente;  

 

IX - est iver em licença para o desempenho de mandato elet ivo ou representação 

classista;  

 



 Município de Lindoeste 
E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                   80.881.915/0001-92 

 

20 

 

X - est iver aposentado;  

 

XI - est iver condenado em processo administrat ivo.  

 

Art.  48 -  Os efeitos f inanceiros decorrentes das progressões serão pagos ao 

servidor públ ico em até 30 (tr inta) dias do seu processamento.  

 

Parágrafo único - O Execut ivo Municipal incluirá na proposta orçamentár ia 

os recursos indispensáveis à implementação da progressão.  

 

Art. 49  –  A Progressão de um Nível de referência para outro, dar -se-á dentro 

das condições do Plano de Carreira de que trata a presente Lei e far -se-á a cada 2 

(dois) anos de efet ivo exercício no cargo, não servindo como cômputo os 3 (t rês) 

primeiros anos de estágio probatório para o ingresso.  

 

SEÇÃO II 
DA PROMOÇÃO 

 

Art. 50 - A promoção é a passagem do servidor público estável e em efet ivo 

exercício em uma Classe, para outra Classe imediatamente super ior, dentro do 

mesmo cargo mediante comprovação da habil i tação exigida no ANEXO I .  

 

Parágrafo único - O servidor público,  em efet ivo exercício, contemplado 

com a promoção ,  avançará uma classe, com ganho de 10% (dez por cento), 

in ic iando-se à part ir  do enquadramento,  nova contagem de tempo para efeito de 

Progressão de nível,  sem prejuízo do tempo de serviço exercido na Classe anterior.  

 

Art.  51 -  Para fazer jus à promoção, o servidor públ ico deverá 

cumulat ivamente cumprir  os seguintes requisitos:  

 

I  -  aval iação de cert if icados ou diplomas expedidos por inst ituição de ensino 

reconhecida pelo Ministér io de Educação e Cultura –  MEC, e/ou quando se tratar de 

cursos técnicos, pelo Órgão correspondente;  

 

I I  -  necessidade de compatibi l ização entre as atr ibuições do cargo e o conteúdo 

programático do curso real izado;  

 

I I I  -  tempo mínimo de 02 (dois) anos de efet ivo exercício na classe e na função e 

somente após o estágio probatór io;  

 

IV - ter obt ido, no mínimo o fator “Bom” nas avaliações de desempenho para f ins de 

progressão;  

 

V - atendimento dos demais requisitos da classe, previstos nesta lei.  
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§ 1º - Os t ítulos de que trata o inciso I,  não poderão ser computados de 

forma cumulat iva para efeitos da promoção, f icando sem ef icácia administrat iva 

após sua ut i l ização para a presente promoção.  

 

§ 2º - Nos casos em que o requisito para promoção é curso de pós -

graduação, a carga horária mínima deste  deve ser de 360 (trezentas e sessenta) 

horas, registrado na forma da legislação em vigor.  

 

§ 3º - A Promoção de que trata o caput deste art igo f ica condicionada às 

disponibi l idades orçamentária e f inanceira.  

 

§ 4º - Os cert if icados ou diplomas de cursos e xigidos dos servidores 

públicos como pré-requisito para seu ingresso no Quadro de Cargos Públ icos de 

Provimento Efet ivo não lhes darão direito ao benef íc io estabelecido no caput deste 

art igo.  

 

§ 5º - Nos casos de concessão indevida e/ou f raude na concessão  do 

benef íc io ou dos cert if icados ou diplomas apresentados, f ica assegurado o direito 

de a Administração revogar o benefício concedido, bem como será obrigatór io o 

ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, sem prejuízo das demais 

sanções civis e criminais.  

 

Art. 52  -  A Promoção atenderá aos seguintes critér ios:  

 

I  –  Para os cargos que possuem como pré -requisito o ensino fundamental 

incompleto, a ascensão de Classe dar -se-á: 

 

a)  da Classe “A” para a Classe “B” através da apresentação do comprovante 

de conclusão do ensino Médio;  

 

b)  da Classe “B” para a Classe “C” através da apresentação do Cert if icado 

de conclusão do ensino Técnico e/ou Tecnólogo, pós médio, com duração mínima 

de 02 (dois) anos;  

 

I I  –  Para os cargos que possuem como pré -requisito o ensino médio 

completo a ascensão de Classe dar -se-á: 

 

a)  da Classe “A” para a Classe “B” através da apresentação do Cert if icado 

de conclusão do ensino Superior expedido por inst ituição de Ensino reconhecida 

pelo MEC e histór ico escolar cujo conteúdo se relacione à função desempenhada;  

 

b)  da Classe “B” para a Classe “C” através da apresentação do Cert if icado 

de conclusão de curso de especial ização em nível de Pós -Graduação ou de 

formação específ ica, expedido por inst ituição de Ensino reconhecida pelo MEC, cujo 

conteúdo se relacione à função desempenhada;  
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I I I  –  Para os cargos que possuir  como pré-requisito curso superior completo 

a ascensão de Classe dar -se-á:  

 

a) da Classe “A” para a Classe “B” através da apresentação do Cert if icado de 

conclusão de curso de formação específ ica ou de especialização em nível de Pós -

Graduação expedido por inst ituição de Ensino reconhecida pelo MEC, cujo conteúdo 

se relacione à função desempenhada;  

 

b)  da Classe “B” para a Classe “C” através da apresentação do Cert if icado 

de conclusão de Curso de Especialização em nível de Mestrado ou Doutorado 

expedido por inst ituição de Ensino reconhecida pelo MEC, cujo conteúdo se 

relacione à função desempenhada.  

 

§ 1° –  Poderá ser considerado para as Promoções de que trata os Incisos I 

(al ínea “b”),  I I  (al íneas “a” e “b”) e I I I  (al íneas “a”),  do Caput deste Art igo, a 

apresentação de Cert if icados de Cursos de Nível Super ior, denominados de 

“Tecnólogo”, expedido por inst ituição de Ensino reconhecida pelo MEC, cujo 

conteúdo se relacione à função desempenhada pelo Servidor.  

 

§ 2° - Em hipótese alguma poderá ser considerado, para f ins de Promoção, 

Títulos ou Cert if icados de Curso Superior, de Pós -Graduação, de Mestrado e de 

Doutorado que não sejam relacionados às at ividades do cargo e à função que o 

servidor desempenha.  

 

 

CAPÍTULO V 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art.  53 -  A qual if icação prof issional,  como base de valorização do servidor 

público, compreenderá programas de formação, aperfeiçoamento ou de 

especial ização prof issional,  constituídos de segmentos teór icos e prát icos, voltados 

para os f ins de aprimoramento e de desenvolvimento funcional dos Servidores 

Públ icos.  

 

Parágrafo único  -  A Administração para assegurar a qualif icação prof issional 

de seus Servidores Públ icos desenvolverá, per iodicamente, programas e cursos 

internos de aperfeiçoamento e aprimoramento desses Servidores Públ icos, podendo 

f irmar Convênios com Inst ituições de Ensino visando este objet ivo.  

 

Art. 54 -  A qual if icação prof issional será planejada, organizada, executada e 

apl icada pela Administração, ou outros órgãos públicos ou entidades por ela 

credenciados, real izando-se de forma integrada às categorias e carreira s funcionais, 

e atenderá quanto a:  
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I  -  Formação Inicial  -  preparação dos Servidores Públ icos admit idos por 

concurso público, para o exercício das atr ibuições dos cargos correspondentes, 

transmit indo- lhes os conhecimentos teóricos e prát icos pert inentes, métodos, 

técnicas e regulamentos adequados, em grau compatível com as necessidades 

básicas de ef iciência, dedicação e correção no desempenho das respect ivas 

atr ibuições e responsabil idades;  

 

I I  -  Programas Regulares  -  aperfeiçoamento ou especialização, obj et ivando a 

complementação e a atual ização da formação inic ial,  habi l i tando e qualif icando os 

Servidores Públ icos para o desempenho aprimorado das atr ibuições inerentes à 

respect iva categoria funcional,  cargo ou função exercida.  

 

Art. 55 -  As chef ias de todos os níveis hierárquicos part ic iparão dos 

programas de treinamento da seguinte forma:  

 

I  -  Ident if icar e anal isar , no âmbito de cada órgão, as necessidades de 

capacitação e treinamento, estabelecer  programas prior itár ios e propor  medidas 

necessárias ao atendimento das carências identif icadas e à execução dos 

programas propostos;  

 

I I  -  Faci l i tar  a part icipação de seus subordinados nos pr ogramas de 

capacitação e tomar  as medidas necessárias para que os afastamentos, quando 

ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento regular da unidade 

administrat iva;  

 

I I I  -  Desempenhar dentro dos programas de treinamento e capacitação 

aprovados, at ividades de instrutor;  

 

IV - Submeter-se a programas de treinamento e capacitação relacionados às 

suas atr ibuições.  

 

§ 1° –  O servidor públ ico que part ic ipar de cursos de aperfeiçoamento e /ou 

capacitação específ icos, desde que l igado diretamente à área que atua, perceberá a 

t ítulo de incent ivo, adicional de 3% (três por cento), calculado sobre o salár io  base, 

desde que comprovado no mínimo 80 (oitenta) horas de cursos realizados  dentro do 

período de avaliação, devendo ser comprovada essa condição  por ocasião da 

avaliação de desempenho para f ins de manutenção do adicional.  

 

§ 2° - Para fazer jus ao disposto no Parágrafo anterior o servidor deverá 

apresentar junto ao Departamento de Recursos Humanos, os respectivos 

Cert if icados de conclusão dos  cursos de aperfeiçoamento quando da avaliação de 

desempenho.  

 

Art. 56  -  Poderá ser autorizado o afastamento de Servidores Públicos, sem 

prejuízo da respect iva remuneração, a critério da Administração  e observados os 

l imites estatutários, para:  
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I  -  Frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento,  atual ização ou 

especial ização prof issionais, desde que com conteúdos programáticos compatíveis 

aos cargos ou funções exercidas pelos Servidores Públicos benef iciados;  

 

I I  -  Part icipação em seminár ios, congressos, encontros, jornadas e outros 

eventos congêneres pert inentes às catego rias funcionais integrantes do Serviço 

Públ ico Municipal,  desde que com conteúdos programáticos compatíveis aos cargos 

ou funções exercidas pelos Servidores Públ icos benef iciados.  

 

Art.  57  -  Mediante processo de seleção, e a critér io da Administração, 

poderão ser concedidas bolsas de estudos a Servidores Públ icos Municipais,  

representadas por auxíl ios pecuniár ios destinados a custear,  total ou parcialmente, 

as despesas e encargos em cursos de aperfeiçoamento e especial ização 

prof issionais, junto a órgãos públ icos ou entidades credenciadas pela 

Administração, observados:  

 

I  -  os cursos deverão ter conteúdos programáticos compatível aos cargos ou 

funções exercidos pelos Servidores Públ icos ben ef ic iados;  

 

I I  -  as bolsas de estudos somente poderão ser concedidas a Servidores 

Públ icos que tenham pelo menos três anos de efet ivo exercício no cargo e não 

estejam em estágio probatór io;  

 

I I I  -  as bolsas de estudos terão caráter eminentemente temporário  e 

precár io, não se incorporando ou sendo consideradas para quaisquer f ins e efeitos 

na remuneração dos Servidores Públ icos, e poderão ser suprimidas, reduzidas ou 

canceladas a qualquer tempo pela Administração, a seu exclusivo cr itér io, sem 

ensejar qualquer direito ou indenização;  

 

IV - terão preferência sobre os demais, aqueles servidores públ icos que, 

comprovadamente, não possuírem recursos próprios suf icientes para o custeio 

integral desses cursos.  

 

§ 1º - A concessão de bolsas de estudos de que trata e ste Art igo, está 

condicionada à existência de recursos f inanceiros e de Dotação Orçamentária 

específ ica para esse f im.  

 

§ 2º -  A Administração, mediante regulamentação, f ixará os meios, cr itér ios,  

condições e demais elementos e pressupostos pert inentes às bolsas de estudos 

acima preconizadas, e à sua concessão.  

 

CAPÍTULO VI 
DO ENQUADRAMENTO 
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Art. 58  -  Os atuais servidores efet ivos do Município , nomeados em virtude 

de concurso públ ico anteriores a vigência desta Lei ,  serão enquadrados nas 

categorias funcionais criadas por esta Lei.   

 

Art. 59  -  Excetuam-se das disposições desta lei  os servidores públicos 

municipais do Quadro Efet ivo do Magistério, regrados por Lei Municipal própr ia, 

diferenciado na forma da Lei de Dir etr izes Básicas da Educação e aqueles 

contratados pelo Regime de Emprego Públ ico, ou por prazo determinado ou para 

exercício Emergencial.   

 

Art. 60  -  Na implantação do Plano de cargos, carreira e vencimentos criado 

por esta lei,  far -se-á o enquadramento dos atuais servidores públ icos municipais 

ocupantes de cargos em provimento efet ivo, obedecendo aos seguintes cr itér ios:  

 

I  -  O enquadramento será individual izado por servidor,  obedecendo ao 

princípio da legal idade, relacionado com função que exerce, conform e os requisitos 

exigidos para o cargo, mediante ato concessivo do Chefe do Execut ivo Municipal.  

 

I I  -  será observado r igorosamente o pr incípio da irredutibi l idade de 

vencimentos, devendo ser considerado o respectivo tempo de serviço do servidor  e, 

na hipótese do vencimento f icar em uma escala  de nível intermediária, entre duas 

referências de níveis , optar-se-á pela referência posterior.  

 

§ 1º  -  O servidor ocupante de cargo de provimento efet ivo, que na data da 

publicação desta Lei e por ocasião do enquadramento, esteja exercendo função e 

cargo em comissão, será enquadrado no cargo efet ivo conforme disposto no Inciso I 

deste art igo.  

 

§ 2º -  Os Servidores Municipais serão enquadrados de acordo com o ANEXO 

VII –  Tabela de Reenquadramento desta Lei  considerando-se o respect ivo tempo de 

serviço para esse f im.  

 

Art. 61  -  Cabe ao Setor de Recursos Humanos, no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias,  após a entrada em vigor desta Lei,  real izar a classif icação e o 

enquadramento na nova Tabela disposta no ANEXO VII –  Tabela de 

Reenquadramento, dos servidores públ icos municip ais, formalizado por ato próprio 

expedido pelo Chefe do Executivo Municipal e publ icado na forma da lei,  cujo efeito 

passará a vigorar a part ir  da publicação desta Lei,  não cabendo direito retroativo.  

 

§ 1º  -  Os enquadramentos relat ivos à carreira do servi dor, conforme sua 

qualif icação prof issional será real izada num prazo de 90 (noventa) dias da entrada 

em vigor desta Lei,  mediante requer imento do Servidor Público Municipal e depois 

de realizada a respectiva aval iação de desempenho.  
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§ 2º  -  Na hipótese do servidor enquadrado discordar de seu novo 

enquadramento, poderá recorrer mediante pet ição fundamentada ao chefe do 

Execut ivo Municipal no prazo máximo de 30 (tr inta) dias após a publ icação do ato 

de enquadramento.  

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 62  -  O Quadro Permanente dos Servidores Públicos do Município será 

estruturado em conformidade com as disposições desta Lei,  e demais disposições 

apl icáveis à espécie.  

 

Art. 63  -  Os Servidores Públicos efet ivos invest idos em Cargos em Comissão 

ou Funções de Conf iança, contarão o tempo de exercício correspondente para f ins 

de desenvolvimento funcional,  nos termos da presente Lei.  

 

Art. 64  -  É vedado o pagamento de qualquer espécie de vencimento que não 

esteja de acordo com o proposto nesta Lei e no Estatuto dos Servidores Públ icos 

Municipais de Lindoeste, respondendo os autores por crime de responsabi l idade.  

 

Art. 65 - Toda e qualquer alteração de vencimento, rat if icação ou 

remuneração prevista nesta Lei,  submete-se à Lei de Responsabi l idade Fiscal –  Lei 

Complementar nº. 101/2001, tornando-se sem efeito se os percentuais de despesa 

de pessoal ultrapassar o l imite legal.  

 

Art. 66 - As despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão 

à conta de dotação própria do orçamento , suplementada se necessário, de acordo 

com a disponibi l idade f inanceira do Município.  

 

Art. 67 - Aos integrantes de cargo do Quadro de Pessoal de Provimento 

Efet ivo, que não atenderem ao grau de escolar idade e requisitos mínimos 

constantes dos anexos integrantes desta lei,  f icam assegurados os direi tos 

adquir idos.  

 

Parágrafo único. Os servidores já integrantes do Quadro de Pessoal de 

Provimento Efet ivo,  não farão jus à promoção, se a escolar idade que possuem 

atualmente seja pré-requisito para investidura no cargo nos termos desta lei.  

 

Art.  68  -  Ficam unif icados os cargos de que trata o ANEXO IV  desta Lei e 

passam a valer com a nova nomenc latura à part ir  do início da vigência deste 

instrumento lega l.  

 

Art. 69  –  Sem prejuízo do disposto nesta Lei e no Estatuto dos Servidores 

Municipais, o Cargo de Controlador Interno reger -se-á por Lei e regulamento 

específ icos, que f ixarão mandato, carga horária, a respectiva remuneração e demais 

regras af ins.  
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Art.  70  –  Para f ins de enquadramento nesta Lei dos servidores efet ivos,  

será considerado o respect ivo tempo no serviço públ ico sem prejuízo das demais 

vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Municipais.  

 

Art.  71  –  Fica def inido o mês de março  como “Data  Base” para possíveis 

reposições salar iais aos Servidores Públicos Municipais.  

 

Parágrafo único  –  Para as possíveis reposições de que trata o caput 

deste Art igo, será observado como “Índice de Reposição” o INPC/IBGE –  Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor medido pelo Inst ituto Brasi leiro de Geograf ia e 

Estat íst ica, ou outro que o venha a subst i tuí - lo.  

 

Art. 72  –  Ficam extintos os cargos em Comissão “CC -2”, da estrutura 

Administrat iva Municipal,  conforme constante do ANEXO VIII  deste Plano.  

 

Art. 73 –  Os valores constantes do ANEXO II desta Lei abrangem o 

exercício de 2016 e as reposições de que trata o Art.  71, ocorrerão a part ir  do 

exercício seguinte, nas respect ivas “Datas base”.  

 

Art. 74 - São partes integrantes da presente lei os Anexos I,  I I ,  I I I,  IV, V,  

VI,  VII  e VIII  que a acompanham. 

 

Art. 75 -.  Esta lei entrará em vigor  na data de sua publicação, com efeitos 

à part ir  de 01 (primeiro) de janeiro de 2016.  

 

Art. 76  –  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as 

Leis 306/2005, 318/2005, 334/2007, 341/2007, 440/2009.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lindoeste 

em 15 de setembro de 2015. 
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ANEXO I  
( Lei nº 918/2015) 

 

QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 
CARGOS 

N° de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

CLASSE NÍVEIS 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA DESENVOLVIMENTO 

NA CARREIRA 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

OPERACIONAL 

Auxiliar de Serviços Gerais 30 

40 horas 

A 01 a 18 Ensino fundamental completo 

Vigia 15 
B 01 a 18 Ensino Médio completo 

Pedreiro 06 

Carpinteiro 02 

C 
01 a 18 

 

 Técnico, Tecnólogo e pós 

médio 
Zelador Copa e Cozinha 45 

Motorista 25 40 horas 

A 01 a 18 Ensino fundamental completo 

B 01 a 18 Ensino médio completo 

C 01 a 18 
Técnico, Tecnólogo e pós 

médio 

Operador de Máquinas 20 40 horas 

A 01 a 18 Ensino fundamental completo 

B 01 a 18 Ensino médio completo 

C 01 a 18 
Técnico, Tecnólogo e pós 

médio 

Mecânico 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino fundamental completo 

e curso de mecânico 

B 01 a 18 
Ensino médio completo e 

especialização na área 

C 01 a 18 

Técnico, Tecnólogo e pós 

médio com especialização na 

área 

Eletricista 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino fundamental completo 

e curso na área de atuação 

B 01 a 18 
Ensino médio completo mais 

especialização na área 

C 01 a 18 

Técnico, Tecnólogo e pós 

médio com especialização na 

área 
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GRUPO 

OCUPACIONAL 

ADMINISTRATIVO 
 

Auxiliar Administrativo 46 40 horas 

A 01 a 18 Ensino médio completo 

B 01 a 18 Ensino superior completo 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Agente Comunitário de Saúde 06 40 horas 

A 01 a 18 

Ensino médio completo mais 

aprovação em curso específico 

do cargo, ofertado pelo 

Município 

B 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área de atuação 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Recepcionista 10 40 horas 

A 01 a 18 Ensino médio completo 

B 01 a 18 Ensino superior completo  

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Fiscal fazendário 05 40 horas 

A 01 a 18 Ensino médio completo 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Especialização na área 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 
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GRUPO 

OCUPACIONAL 

TÉCNICO 
 

Técnico em Contabilidade 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino médio completo e 

Técnico na área. 

B 01 a 18 Ensino superior completo 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Especialização na área 

Técnico Tributário 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino médio completo e 

técnico na área 

B 01 a 18 Ensino superior completo 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Fiscal Sanitário 02 40 horas 

A 01 a 18 Ensino médio completo 

B 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área de atuação 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Técnico Agrícola 04 40 horas 

A 01 a 18 

Ensino médio completo e curso 

profissionalizante em Técnico 

Agrícola 

B 01 a 18 
Ensino médio completo e 

técnico na área 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Técnico em Recursos 

Humanos 
02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino médio completo e técnico 

na área 

B 01 a 18 
Ensino superior completo ou 

Técnico na área 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Técnico de Enfermagem 25 36 horas 

A 01 a 18 
Ensino médio completo e curso 

Técnico específico para a área. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área de atuação 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 

Técnico de Raio-X 02 30 horas 

A 01 a 18 
Ensino médio completo e curso 

específico para a área  

B 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área de atuação 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização 
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GRUPO 

OCUPASSIONAL 

PROFISSIONAL 

Analista de Processos 02 40 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo em 

Ciências Contábeis, 

Administração ou Economia, 

com registro no respectivo 

órgão. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Contador 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino superior completo em 

Ciências Contábeis e CRC. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Engenheiro Civil 02 20 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Enfermeiro 08 36horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Psicólogo 

 
04 40 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Nutricionista 03 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho. 
B 01 a 18 

Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Farmacêutico 02 40 horas 

A 01 a 18 
Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 
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Advogado 02 20 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

 

GRUPO 

OCUPASSIONAL 

PROFISSIONAL 

Dentista 03 20 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Assistente Social 03 30 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Médico Veterinário 01 20 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

conselho. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Médico Generalista 05 20 horas 

A 01 a 18 

Ensino superior completo na 

área e registro no respectivo 

Conselho. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 

Auditor Interno 01 40 horas 

A 01 a 18 

Ensino Superior completo em 

Administração, Contabilidade 

ou economia, com registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

B 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

especialização na função 

C 01 a 18 
Ensino superior completo mais 

Mestrado ou Doutorado 
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ANEXO II  
( Lei nº 918/2015) 

 

QUADRO DE REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS 

 

CARGO PÚBLICO 

 

CLASSE 

NÍVEL DE REFERÊNCIA 

SALARIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Vigia 

Zeladora Copa e Cozinha 

Eletricista 

 

A 998,00 1.028,00 1.059,00 1.090,00 1.123,00 1.157,00 1.192,00 1.228,00 1.264,00 1.302,00 1.341,00 1.381,00 

B 1.097,00 1.130,00 1.164,00 1.199,00 1,235,00 1.272,00 1.310,00 1.349,00 1.390,00 1.432,00 1.475,00 1.519,00 

C 1.208,00 1.244,00 1.282,00 1.320,00 1.360,00 1.401,00 1.443,00 1.486,00 1.530,00 1.575,00 1.622,00 1.671,00 

 

Operador de Máquina 

 

A 1.235,00 1.272,00 1.310,00 1.349,00 1.390,00 1.432,00 1.474,00 1.519,00 1.564,00 1.611,00 1.660,00 1.709,00 

B 1.358,00 1.399,00 1.441,00 1.484,00 1.529,00 1.574,00 1.622,00 1.670,00 1.720,00 1.771,00 1.825,00 1.879,00 

C 1.494,00 1.539,00 1.585,00 1.633,00 1.682,00 1.732,00 1.784,00 1.837,00 1.892,00 1.949,00 2.007,00 2.067,00 

 

Motorista 

A 1.150,00 1.184,00 1.220,00 1.256,00 1.294,00 1.333,00 1.373,00 1.414,00 1.457,00 1.500,00 1.545,00 1.592,00 

B 1.265,00 1.302,00 1.341,00 1.382,00 1.423,00 1.466,00 1.510,00 1.555,00 1.602,00 1.650,00 1.699,00 1.750,00 

C 1.391,00 1.432,00 1.475,00 1.519,00 1.565,00 1.612,00 1.660,00 1.710,00 1.762,00 1.815,00 1.869,00 1.925,00 

 

Pedreiro Carpinteiro 

 

A 1.060,00 1.092,00 1.125,00 1.158,00 1.193,00 1.229,00 1.266,00 1.304,00 1.343,00 1.383,00 1.425,00 1.467,00 

B 1.166,00 1.201,00 1.237,00 1.274,00 1.312,00 1.351,00 1.392,00 1.434,00 1.477,00 1.521,00 1.567,00 1.614,00 

C 1.283,00 1.321,00 1.361,00 1.402,00 1.444,00 1.487,00 1.532,00 1.578,00 1.625,00 1.674,00 1.724,00 1.776,00 

 

Mecânico 

A 1.350,00 1.390,00 1.432,00 1.475,00 1.519,00 1.565,00 1.612,00 1.660,00 1.710,00 1.761,00 1.814,00 1.868,00 

B 1.485,00 1.529,00 1.575,00 1.622,00 1.671,00 1.721,00 1.772,00 1.826,00 1.880,00 1.937,00 1.995,00 2.055,00 

C 1.633,00 1.682,00 1.732,00 1.784,00 1.838,00 1.893,00 1.950,00 2.008,00 2.068,00 2.130,00 2.194,00 2.260,00 
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Auxiliar Administrativo 

Recepcionista 

A 1.250,00 1.287,00 1.326,00 1.366,00 1.407,00 1.449,00 1.492,00 1.537,00 1.583,00 1.631,00 1.680,00 1.730,00 

B 1.375,00 1.416,00 1.459,00 1.502,00 1.548,00 1.594,00 1.642,00 1.691,00 1.742,00 1.794,00 1.848,00 1.903,00 

C 1.512,00 1.557,00 1.604,00 1.652,00 1.702,00 1.753,00 1.805,00 1.859,00 1.915,00 1.973,00 2.032,00 2.093,00 

 

Fiscal fazendário 

Fiscal Sanitário 

A 1.275,00 1.313,00 1.353,00 1.393,00 1.435,00 1.478,00 1.522,00 1.568,00 1.615,00 1.663,00 1.713,00 1.765,00 

B 1.402,00 1.444,00 1.487,00 1.532,00 1.578,00 1.625,00 1.674,00 1.724,00 1.776,00 1.829,00 1.884,00 1.941,00 

C 1.543,00 1.589,00 1.637,00 1.686,00 1.737,00 1.789,00 1.842,00 1.898,00 1.955,00 2.013,00 2.074,00 2.136,00 

 

Técnico em Recursos 

Humanos 

Técnico Tributário 

Técnico em Contabilidade 

Técnico Agrícola 

A 2.009,00 2.070,00 2.132,00 2.196,00 2.261,00 2.329,00 2.399,00 2.471,00 2.545,00 2.622,00 2.700,00 2.781,00 

B 2.209,00 2.276,00 2.344,00 2.414,00 2.487,00 2.561,00 2.638,00 2.717,00 2.799,00 2.883,00 2.969,00 3.058,00 

C 2.431,00 2.504,00 5.579,00 2.656,00 2.736,00 2.818,00 2.903,00 2.990,00 3.080,00 3.172,00 3.267,00 3.365,00 

 

Técnico de Enfermagem 

 

A 1.272,00 1.310,00 1.349,00 1.390,00 1.432,00 1.474,00 1.519,00 1.564,00 1.611,00 1.660,00 1.709,00 1.760,00 

B 1.399,00 1.441,00 1.484,00 1.529,00 1.574,00 1.622,00 1.670,00 1.720,00 1.771,00 1.825,00 1.879,00 1.936,00 

C 1.539,00 1.585,00 1.633,00 1.682,00 1.732,00 1.784,00 1.837,00 1.892,00 1.949,00 2.007,00 2.067,00 2.130,00 

 

Técnico de raio “X” 

 

A 1.457,00 1.500,00 1.545,00 1.592,00 1.640,00 1.689,00 1.739,00 1.792,00 1.845,00 1.900,00 1.957,00 2.016,00 

B 1.602,00 1.650,00 1.699,00 1.750,00 1.802,00 1.856,00 1.913,00 1.970,00 2.029,00 2.090,00 2.152,00 2.217,00 

C 1.762,00 1.815,00 1.869,00 1.925,00 1.983,00 2.042,00 2.103,00 1.167,00 2.232,00 2.299,00 2.368,00 2.439,00 

 

Analista de Processos 

A 3.160,00 3.255,00 3.352,00 3.453,00 3.557,00 3.663,00 3.773,00 3.886,00 4.003,00 4.123,00 4.247,00 4.374,00 

B 3.476,00 3.580,00 3.688,00 3.798,00 3.912,00 4.030,00 4.151,00 4.275,00 4.403,00 4.535,00 4.671,00 4.811,00 

C 3.823,00 3.938,00 4.056,00 4.178,00 4.303,00 4.432,00 4565,00 4.702,00 4.843,00 4.988,00 5.138,00 5.292,00 
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Contador 

 

A 3.580,00 3.687,00 3.798,00 3.912,00 4.029,00 4.150,00 4.275,00 4.403,00 4.535,00 4.671,00 4.811,00 4.955,00 

B 3.938,00 4.056,00 4.178,00 4.303,00 4.432,00 4.565,00 4.702,00 4.843,00 4.988,00 5.138,00 5.292,00 5.450,00 

C 4.332,00 4.462,00 4.596,00 4.734,00 4.875,00 5.021,00 5.172,00 5.327,00 5.487,00 5.651,00 5.821,00 5.995,00 

 

Engenheiro Civil 

A 3.778,00 3.890,00 4.007,00 4.127,00 4.251,00 4.379,00 4.510,00 4.645,00 4.785,00 4.928,00 5.076,00 5.229,00 

B 4.155,00 4.279,00 4.407,00 4.539,00 4.675,00 4.816,00 4.960,00 5.109,00 5.263,00 5.421,00 5.584,00 5.752,00 

C 4.570,00 4.707,00 4.848,00 4.994,00 5.142,00 5.297,00 5.456,00 5.620,00 5.788,00 5.962,00 6.142,00 6.327,00 

 

 

Enfermeiro 

A 2.935,00 3.023,00 3.114,00 3.207,00 3.303,00 3.402,00 3.504,00 3.610,00 3.718,00 3.829,00 3.944,00 4.062,00 
B 3.229,00 3.326,00 3.426,00 3.528,00 3.634,00 3.742,00 3.854,00 3.970,00 4.089,00 4.212,00 4.338,00 4.468,00 
C 3.552,00 3.658,00 3.768,00 3.881,00 3.997,00 4.117,00 4.241,00 4.368,00 4.499,00 4.634,00 4.773,00 4.915,00 

 

Psicóloga 

A 2.263,00 2.331,00 2.401,00 2.473,00 2.547,00 2.623,00 2.702,00 2.783,00 2.867,00 2.953,00 3.041,00 3,132,00 

B 2.489,00 2.564,00 2.640,00 2.720,00 2.801,00 2.885,00 2.972,00 3.061,00 3.153,00 3.248,00 3.345,00 3.445,00 

C 2.738,00 2.820,00 2.905,00 2.992,00 3.081,00 3.173,00 3.269,00 3.367,00 3.468,00 3.572,00 3.679,00 3.790,00 

 

Nutricionista 

A 2.160,00 2.225,00 2.191,00 2.360,00 2.431,00 2.504,00 5.579,00 2.656,00 2.736,00 2.818,00 2.903,00 2.990,00 

B 2.376,00 2.447,00 2.521,00 2.596,00 2.674,00 2.754,00 2.837,00 2.922,00 3.010,00 3.100,00 3.193,00 3.289,00 

C 2.614,00 2.692,00 2.773,00 2.856,00 2.942,00 3.030,00 3.121,00 3.214,00 3.311,00 3.410,00 3.513,00 3.618,00 

 

Dentista 

A 2.697,00 2.778,00 2.861,00 2.947,00 3.035,00 3.126,00 3.220,00 3.317,00 3.416,00 3.159,00 3.624,00 3.733,00 

B 2.966,00 3.055,00 3.146,00 3.241,00 3.338,00 3.438,00 3.541,00 3.647,00 3.756,00 3.869,00 3.986,00 4.106,00 

C 3.263,00 3.361,00 3.461,00 3.565,00 3.672,00 3.782,00 3.895,00 4.012,00 4.132,00 4.256,00 4.385,00 4.516,00 

 

Assistente Social 

A 2.232,00 2.299,00 2.368,00 2.439,00 2.512,00 2.587,00 2.665,00 2.745,00 2.827,00 2.912,00 3.000,00 3.090,00 

B 2.455,00 2.529,00 2.604,00 2.683,00 2.763,00 2.846,00 2.931,00 3.019,00 3.110,00 3.203,00 3.299,00 3.398,00 

C 2.700,00 2.782,00 2.865,00 2.951,00 3.040,00 3.131,00 3.224,00 3.321,00 3.421,00 3.524,00 3.629,00 3.738,00 

 

Agente Comunitário de 

Saúde 

 

A 1.015,00 1.045,00 1.077,00 1.109,00 1.142,00 1.177,00 1.212,00 1.248,00 1.286,00 1.324,00 1.364,00 1.405,00 

B 1.116,00 1.149,00 1.184,00 1.219,00 1.256,00 1.294,00 1.333,00 1.373,00 1.414,00 1.456,00 1.500,00 1.545,00 

C 1.228,00 1.265,00 1.302,00 1.341,00 1.381,00 1.422,00 1.465,00 1.509,00 1.554,00 1.601,00 1.650,00 1.699,00 
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Médico Veterinário 

A 2.396,00 2.468,00 2.542,00 2.618,00 2.697,00 2.778,00 2.861,00 2.947,00 3.035,00 3.126,00 3.220,00 3.317,00 

B 2.635,00 2.714,00 2.795,00 2.879,00 2.966,00 3.055,00 3.146,00 3.241,00 3.338,00 3.438,00 3.541,00 3.647,00 

C 2.899,00 2.986,00 3.075,00 3.168,00 3.263,00 3.361,00 3.461,00 3.565,00 3.672,00 3.782,00 3.895,00 4.012,00 

 

Farmacêutico  

A 2.915,00 3.002,00 3.092,00 3.185,00 3.280,00 3.379,00 3.480,00 3.585,00 3.692,00 3.803,00 3.917,00 4.035,00 

B 3.206,00 3.302,00 3.401,00 3.503,00 3.608,00 3.717,00 3.828,00 3.943,00 4.062,00 4.183,00 4.309,00 4.438,00 

C 3.527,00 3.632,00 3.741,00 3.853,00 3.968,00 4.087,00 4.210,00 4.337,00 4.467,00 4.601,00 4.739,00 4.881,00 

 

Médico Generalista 

A 8.301,00 8.550,00 8.807,00 9.071,00 9.343,00 9.623,00 9.912,00 10.209,00 10.515,00 10.831,00 11.156,00 11.490,00 

B 9.131,00 9.405,00 9.687,00 9.978,00 10.277,00 10.586,00 10.903,00 11.230,00 11.567,00 11.914,00 12.272,00 12.640,00 

C 10.044,00 10.346,00 10.656,00 10.976,00 11.305,00 11.644,00 11.993,00 12.353,00 12.723,00 13.105,00 13.499,00 13.904,00 

 

Advogado 

A 3.393,00 3.495,00 3.600,00 3.708,00 3.819,00 3.934,00 4.052,00 4.173,00 4.298,00 4.427,00 4.560,00 4.697,00 

B 3.732,00 3.844,00 3.960,00 4.079,00 4.201,00 4.327,00 4.457,00 4.590,00 4.728,00 4.870,00 5.016,00 5.167,00 

C 4.105,00 4.228,00 4.355,00 4.485,00 4.620,00 4.759,00 4.902,00 5.049,00 5.200,00 5.356,00 5.517,00 5.683,00 

 

Auditor Interno 

A 3.585,00 3.692,00 3.803,00 3.917,00 4.035,00 4.156,00 4.281,00 4.409,00 4.541,00 4.677,00 4.818,00 4.962,00 

B 3.943,00 4.062,00 4.183,00 4.309,00 4.438,00 4.571,00 4.708,00 4.849,00 4.995,00 5.145,00 5.299,00 5.458,00 

C 4.337,00 4.467,00 4.601,00 4.739,00 4.881,00 5.028,00 5.179,00 5.334,00 5.494,00 5.659,00 5.829,00 6.004,00 
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CONTINUAÇÃO ANEXO II 
( Lei nº 918/2015) 

 

 13 14 15 16 17 18 

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Vigia 

Zeladora Copa e Cozinha 

Eletricista 

 

A 1.422,00 1.465,00 1.509,00 1.554,00 1.601,00 1.649,00 

B 1.564,00 1.611,00 1.659,00 1.709,00 1.760,00 1.813,00 

 

C 
1.720,00 1.772,00 1.825,00 1.880,00 1.936,00 1.994,00 

 

Operador de Máquina 

 

A 1.760,00 1.813,00 1.867,00 1.923,00 1.981,00 2.040,00 

 B 1.936,00 1.994,00 2.054,00 2.115,00 2.179,00 2.244,00 

C 2.130,00 2.193,00 2.259,00 2.326,00 2.396,00 2.468,00 

 

Motorista 

A 1.640,00 1.689,00 1.740,00 1.792,00 1.846,00 1.901,00 

 B 1.804,00 1.858,00 1.914,00 1.971,00 2.030,00 2.091,00 

C 1.984,00 2.043,00 2.105,00 2.168,00 2.233,00 2.300,00 

 

Pedreiro /Carpinteiro 

 

A 1.511,00 1.556,00 1.603,00 1.651,00 1.700,00 1.751,00 

 B 1.662,00 1.712,00 1.763,00 1.816,00 1.870,00 1.926,00 

C 1.828,00 1.883,00 1.939,00 1.997,00 2.057,00 2.119,00 

 

Mecânico 

A 1.924,00 1.982,00 2.041,00 2.102,00 2.165,00 2.230,00 

 B 2.116,00 2.179,00 2.245,00 2.312,00 2.382,00 2.453,00 

C 2.328,00 2.398,00 2.470,00 2.544,00 2.620,00 2.699,00 
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Auxiliar administrativo 

Recepcionista 

A 1.782,00 1.835,00 1.890,00 1.947,00 2.005,00 2.065,00 

 B 1.960,00 2.019,00 2.079,00 2.141,00 2.205,00 2.272,00 

C 2.156,00 2.220,00 2.287,00 2.356,00 2.426,00 2.499,00 

 

Fiscal fazendário 

Fiscal Sanitário 

A 1.818,00 1.872,00 1.928,00 1.986,00 2.045,00 2.107,00 

 B 1.999,00 2.059,00 2.121,00 2.185,00 2.250,00 2.318,00 

C 2.200,00 2.266,00 2.334,00 2.404,00 2.476,00 2.550,00 

 

Técnico em Recursos 

Humanos 

Técnico em Contabilidade 

Técnico Tributário 

Técnico Agrícola 

A 2.864,00 2.950,00 3.039,00 3.130,00 3.224,00 3.321,00 

 B 3.150,00 3.244,00 3.342,00 3.442,00 3.545,00 3.652,00 

C 3.465,00 3569,00 3.676,00 3.786,00 3.900,00 4.017,00 

 

Técnico de Enfermagem 

 

A 1.813,00 1.867,00 1.923,00 1.981,00 2.040,00 2.101,00 

 B 1.994,00 2.054,00 2.116,00 2.179,00 2.245,00 2.312,00 

C 2.193,00 2.259,00 2.327,00 2.397,00 2.469,00 2.543,00 

 

Técnico de raio “X” 

 

A 2.076,00 2.139,00 2.203,00 2.269,00 2.337,00 2.407,00 

 B 2.284,00 2.352,00 2.423,00 2.496,00 2.570,00 2.648,00 

C 2.512,00 2.587,00 2.665,00 2.745,00 2.827,00 2.912,00 

 

Analista de Processos 

A 4.505,00 4.640,00 4.779,00 4.922,00 5.070,00 5.222,00 

 B 4.955,00 5.104,00 5.257,00 5.415,00 5.577,00 5.744,00 

C 5.451,00 5.614,00 5.783,00 5.956,00 6.135,00 6.319,00 
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Contador 

A 5.103,00 5.257,00 5.414,00 5.576,00 5.744,00 5.916,00 

 B 5.613,00 5.782,00 5.955,00 6.133,00 6.318,00 6.508,00 

C 6.174,00 6.360,00 6.551,00 6.747,00 6.950,00 7.158,00 

 

Engenheiro Civil 

A 5.386,00 5.547,00 5.714,00 5.885,00 6.062,00 6.244,00 

 B 5.925,00 6.102,00 6.285,00 6.473,00 6.668,00 6.868,00 

C 6.517,00 6.712,00 6.913,00 7.120,00 7.334,00 7.554,00 

 

Enfermeiro 

A 4.184,00 4.310,00 4.439,00 4.572,00 4.709,00 4.851,00 

 B 4.602,00 4.740,00 4.882,00 5.028,00 5.179,00 5.335,00 

C 5.062,00 5.214,00 5.370,00 5.531,00 5.697,00 5.868,00 

 

Psicólogo 

A 3.226,00 3.323,00 3.422,00 3.525,00 3.630,00 3.739,00 

 B 3.548,00 3.655,00 3.765,00 3.878,00 3.994,00 4.114,00 

C 3.903,00 4.020,00 4.141,00 4.265,00 4.393,00 4.525,00 

 

Nutricionista 

A 3.080,00 3.172,00 3.267,00 3.365,00 3.466,00 3.570,00 

 B 3.387,00 3.488,00 3.593,00 3.701,00 3.812,00 3.926,00 

C 3.726,00 3.838,00 3.953,00 4.071,00 4.194,00 4.319,00 

 

Dentista 

A 3.845,00 3.960,00 4.079,00 4.201,00 4.237,00 4.457,00 

 B 4.229,00 4.356,00 4.486,00 4.620,00 4.759,00 4.902,00 

C 4.652,00 4.791,00 4.935,00 5.083,00 5.235,00 5.393,00 

 

Assistente Social 

A 3.183,00 3.278,00 3.377,00 3.478,00 3.583,00 3.690,00 

 B 3.501,00 3.606,00 3.714,00 3.825,00 3.940,00 4.058,00 

C 3.851,00 3.966,00 4.085,00 4.207,00 4.334,00 4.464,00 

 

Agente Comunitário de 

Saúde 

 

A 1.447,00 1.490,00 1.535,00 1.581,00 1.628,00 1.677,00 

 B 1.592,00 1.639,00 1.688,00 1.739,00 1.791,00 1.844,00 

C 1.751,00 1.803,00 1.857,00 1.913,00 1.970,00 2.029,00 
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Médico Veterinário 

A 3.416,00 3.518,00 3.624,00 3.733,00 3.845,00 3.960,00 

 B 3.757,00 3.870,00 3.986,00 4.105,00 4.229,00 4.356,00 

C 4.132,00 4.256,00 4.384,00 4.515,00 4.651,00 4.790,00 

 

Farmacêutico  

A 4.156,00 4.281,00 4.409,00 4.541,00 4.677,00 4.818,00 

 B 4.571,00 4.708,00 4.849,00 4.994,00 5.144,00 5.298,00 

C 5.028,00 5.179,00 5.334,00 5.494,00 5.659,00 5.529,00 

 

Médico Generalista 

A 11.835,00 12.190,00 12.556,00 12.932,00 13.320,00 13.719,00 

 B 13.019,00 13.409,00 13.812,00 14.225,00 14.652,00 15.091,00 

C 14.321,00 14.750,00 15.193,00 15.648,00 16.117,00 16.600,00 

 

Advogado 

A 4.838,00 4.983,00 5.133,00 5.287,00 5.445,00 5.609,00 

 B 5.322,00 5.482,00 5.646,00 5.815,00 5.990,00 6.169,00 

C 5.854,00 6.030,00 6.211,00 6.397,00 6.589,00 6.787,00 

 

Auditor Interno 

A 5.111,00 5.264,00 5.422,00 5.584 5.752,00 5.925,00 

 B 5.622,00 5.790,00 5.964,00 6.143,00 6.327,00 6.517,00 

C 6.184,00 6.369,00 6.560,00 6.757,00 6.959,00 7.168,00 
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ANEXO III 
( Lei nº 918/2015) 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO (001) 

 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (ano) 

Nº Funcional: Nome do Avaliado: 

 

Cargo: 

Unidade: 

 

Setor: Tempo na atual Função: Data da Avaliação: 

Data de Admissão: 

         /        /      

Formação:(  ) Graduação    (  ) Médio   (  )  Fundamental   (  )  Outros  (  ) 

Completo    (  ) Incompleto     Curso:........................................... 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITOS DE DESEMPENHO 

A B C D E F 

1 – Fatores Legais 

1.1 - Assiduidade;       

1.2 - Pontualidade;       

1.3 - Disciplina;       

1.4 – Eficiência       

1.5 - Responsabilidade       

2 – Fatores Comportamentais 

2.1 – Desempenho       

2.2 – Relacionamento       

2.3 – Comunicação       

2.4 – Adaptação       

2.5 - Organização       

3 – Fatores Operacionais 

3.1- Conhecimento do trabalho e eficácia       

3.2- Zelo no trato dos bens materiais       

3.3- Experiência e prática       

3.4- Atenção e qualidade       

3.5- Atendimento ao Público       

3.6- Comprometimento e ética       

3.7 – Conhecimento das normas       

3.8 – Conhecimento da organização       

3.9 – Dedicação ao Serviço Público       

3.10- Uso dos Equipamentos       

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

NOMES DOS MEMBROS ASSINATURA 

  

  

  

  

  

OBS: a Comissão deverá assinalar com um (X) na alternativa em que o servidor se enquadra. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO (002) 
 

 

 CHEFIA IMEDIATA (ano) 

Nº Funcional: Nome do Avaliado: 

 

Cargo: 

Unidade: 

 

Setor: Tempo na atual Função: Data da Avaliação: 

Data de Admissão: 

         /        /      

Formação:(  ) Graduação    (  ) Médio   (  )  Fundamental   (  )  Outros  (  ) 

Completo    (  ) Incompleto     Curso:........................................... 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITOS DE DESEMPENHO 

A B C D E F 

1 – Fatores Legais 

1.1 - Assiduidade;       

1.2 - Pontualidade;       

1.3 - Disciplina;       

1.4 – Eficiência       

1.5 - Responsabilidade       

2 – Fatores Comportamentais 

2.1 – Desempenho       

2.2 – Relacionamento       

2.3 – Comunicação       

2.4 – Adaptação       

2.5 - Organização       

3 – Fatores Operacionais 

3.1- Conhecimento do trabalho e eficácia       

3.2- Zelo no trato dos bens materiais       

3.3- Experiência e prática       

3.4- Atenção e qualidade       

3.5- Atendimento ao Público       

3.6- Comprometimento e ética       

3.7 – Conhecimento das normas       

3.8 – Conhecimento da organização       

3.9 – Dedicação ao Serviço Público       

3.10- Uso dos Equipamentos       

 

AVALIADOR 

NOME ASSINATURA 

 

 

 

 

AVALIADO 

NOME ASSINATURA 

 

 

 

OBS: marcar com “X” os conceitos relativos a cada fator. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO (003) 
 

 AUTO AVALIAÇÃO (ano) 

Nº Funcional: Nome do Avaliado: 

 

Cargo: 

Unidade: 

 

Setor: Tempo na atual Função: Data da Avaliação: 

Data de Admissão: 

         /        /      

Formação:(  ) Graduação    (  ) Médio   (  )  Fundamental   (  )  Outros  (  ) 

Completo    (  ) Incompleto     Curso:........................................... 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITOS DE DESEMPENHO 

A B C D E F 

1 – Fatores Legais 

1.1 - Assiduidade;       

1.2 - Pontualidade;       

1.3 - Disciplina;       

1.4 – Eficiência       

1.5 - Responsabilidade       

2 – Fatores Comportamentais 

2.1 – Desempenho       

2.2 – Relacionamento       

2.3 – Comunicação       

2.4 – Adaptação       

2.5 - Organização       

3 – Fatores Operacionais 

3.1- Conhecimento do trabalho e eficácia       

3.2- Zelo no trato dos bens materiais       

3.3- Experiência e prática       

3.4- Atenção e qualidade       

3.5- Atendimento ao Público       

3.6- Comprometimento e ética       

3.7 – Conhecimento das normas       

3.8 – Conhecimento da organização       

3.9 – Dedicação ao Serviço Público       

3.10- Uso dos Equipamentos       

OBS: marcar com “X” os conceitos relativos a cada fator. 

 

 

 

SERVIDOR 

NOME ASSINATURA 
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ANEXO IV 
( Lei nº 918/2015) 

 

 

CARGOS TRANSFORMADOS/UNIFICADOS 
 

 

CARGO ATUAL CARGOS TRANSFORMADOS / 

UNIFICADOS 

Operário Braçal AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Operador de Máquinas Agrícolas  
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Operador de Máquinas Rodoviárias 

Auxiliar de Tributação  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Auxiliar de Secretaria  

Almoxarife  

Operador de Computador 

Secretária de Educação 

Atendente de hospital 

Telefonista  
RECEPCIONISTA 

Telefonista Executiva 

Zeladora ZELADOR COPA E COZINHA 

Médico MÉDICO GENERALISTA 

Bioquímico FARMACÊUTICO 

Auditor AUDITOR INTERNO 

Agente de Vigilância Sanitária FISCAL SANITÁRIO 
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ANEXO V 
( Lei nº 918/2015) 

 

CARGOS EM COMISSÃO 
 

Nº Cargos Denominação Símbolo Subsídio 

01 Secretário de Administração CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Finanças CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Obras e Viação CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Agricultura e Meio Ambiente CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Educação, cultura  CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Saúde CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Assistência Social CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Planejamento e Urbanismo CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Indústria Comércio  CC-1 Lei Específica 

01 Secretário de Esportes Lazer e Turismo CC - 1 Lei Específica 

01 Chefe de Gabinete CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Assessor Jurídico CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Assessor de Imprensa CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Pessoal CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Material CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão Administrativa CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Tributação e Cadastro CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Tesouraria CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Obras Públicas CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Serviços Rodoviários CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Educação CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Cultura CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Agricultura CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Assistência Técnica CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

01 Chefe de Divisão de Saúde CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  

 01 Chefe de Divisão de Assistência Social CC-2 60% (§ 3°,  Ar t .  11)  
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ANEXO VI 
( Lei nº 918/2015) 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 

ADVOGADO 

Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando 

providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e 

orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e 

atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na 

elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, 

assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações internacionais e 

nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, 

facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios 

éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas 

legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras; 

 Examinar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos 

pertinentes; 

 analisar e elaborar minutas de contratos, convênios, petições, contestações, réplicas, 

memoriais e demais documentos de natureza jurídica; 

 Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia; 

 Emitir parecer de acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua especialidade; 

 prestar informação jurídica à administração e aos servidores, quando solicitado; 

 

Formação e experiência: 

O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo e o exame da OAB do 

Estado de domicílio civil do bacharel em direito. 

 

 

ANALISTA DE PROCESSOS: 

Analisa e define métodos e processos de trabalho, estuda tempos e parâmetros, mapeia 

fluxo das atividades e identifica falhas, a fim estabelecer estratégias para solução de 

problemas e propor melhoria contínua dos processos. Analisa processos, rotinas, 

organização do trabalho e controles operacionais, visando identificar oportunidades para 

melhorar a produtividade e eficiência do trabalho, através de sugestões e orientação. Emite 

correspondências, relatórios, pareceres e apresenta os dados e sugestões ao Prefeito, 

Controle Interno e Secretários. 
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TAREFAS HABITUAIS: 

 acompanhar o cronograma dos Contratos Administrativos; 

 apoiar o controle financeiro dos contratos; 

 auxilia na elaboração dos contratos administrativos; 

 apoiar a prestação de contas das licitações e contratos; 

 apoiar na revisão dos contratos de fornecimento e parceiros; 

 controlar o cadastro dos fornecedores; 

 agendar reuniões; 

 redigir as atas das reuniões e apoio no acompanhamento das ações decorrentes; 

 implementar processos de controle de documentos; 

 apoiar nas requisições de compras; 

 gerar relatório de acompanhamento dos processos Administrativos; 

 formatar documento administrativo da área, realiza trabalho de coordenação e 

comanda das divisões administrativas; 

 auxilia na elaboração de planos de ação para controle de custos; 

 auxilia no planejamento estratégico para implantação de métodos de gerenciamento 

de licitações e compras; 

 alimenta os sistemas informatizados de compras e licitações; 

 alimenta sistema informatizado dos órgãos de Controle externo e interno; 

 mantém arquivo de todos os processo e procedimentos relativos às licitações e 

contratos; 

 executar outras tarefas afins. 

 

Formação e experiência: 

O exercício dessa ocupação requer curso superior em Ciências Contábeis, Administração ou 

Economia, com registro no respectivo órgão de Classe.  Experiência em relatórios 

gerenciais; domínio do Word, Excel Word e Power Point. Realizar serviços administrativos 

de alta complexidade, nas divisões administrativas. 

 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, 

lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de 

edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparos de 

manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem 

transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do 

patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos 

serviços. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; 

 Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros 
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públicos; 

 Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões;  

 Descarregar o lixo em local pré-determinado; 

 Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral;  

 Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas   outros;  

  Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 

 Desobstruir estradas; 

 Executar serviços de abertura e fechamento das valas e cavas; 

 Executar serviços de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas;  

 Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros 

públicos; 

 Executar serviços de carga e descarga de materiais diversos; 

  Executar serviços diversos de limpeza em obras; 

 Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; 

  Executar serviços de pintura e conservação de meios-fios; 

 Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; 

 Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas;  

 Desobstruir estradas;  

 Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; 

 Cavar o solo para implantação de manilhas; 

 Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto;  

 Carregar tijolos, telhas, tacos e outros materiais; 

 Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou equipamentos de trabalho; 

 Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de 

competência. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas ocupações requer-se ensino fundamental concluído. O pleno 

desempenho das atividades ocorre entre um e dois anos de experiência profissional. 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples 

de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade 

para promoção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; promovem educação 

sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades 

comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 

realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água e executam tarefas 

administrativas. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 
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 utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; 

 promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

 registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

 estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 

de saúde; 

 realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família;  

 participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida; 

 exercer outras atribuições correlatas a sua função; 

 exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas; 

 executar outras tarefas e correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício desse Cargo requer-se ensino ensino médio completo. O pleno 

desempenho das atividades ocorre entre um e dois anos de experiência profissional. 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL: 

Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no âmbito coletivo e para a 

integração do indivíduo à sociedade. Presta serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, 

comunidade e instituições sobre direitos e deveres, recursos sociais e programas de 

educação. Planeja, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes 

áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), 

atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento 

relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, 

desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e 

saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 elaborar, implementar, executar e avaliar planos, projetos e políticas do âmbito da 

atuação do Serviço Social, encaminhando providência e prestando orientações a indivíduos, 

grupos e diferentes segmentos da população, inclusive aquelas relativas à identificação de 

procedimentos e a utilização eficaz dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos; 

 planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 

 planejar, executar e avaliar pesquisas e estudos sócio-econômicos que contribuam 

para 

 o conhecimento da realidade individual, familiar e social, possibilitando a indicação 

de alternativas de intervenção; 
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 prestar assessoria e consultoria no âmbito da administração municipal às empresas 

e entidades envolvidas com as questões sociais, bem como  no  exercício  e  defesa  dos 

direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

 participar de equipe multidisciplinar para elaboração, planejamento e execução de 

atividades de vigilância sanitária e epidemiológica; 

 zelar pela segurança própria e de terceiros em seu ambiente de trabalho, bem como 

pelo patrimônio, equipamentos e materiais de consumo na esfera de suas atribuições; 

 participar de auditorias e comissões técnicas de variados fins e, no que couber, 

expedindo laudos e pareceres; 

 elaborar e avaliar sistematicamente o processo de classificação econômica; 

 proceder à entrevista para investigação, diagnóstico e intervenção psicossocial dos 

casos encaminhados  por  qualquer  elemento  da  equipe  multiprofissional  ou  de  clientes  

que compareçam espontaneamente ao serviço social; 

 relatar através de impresso próprio, as entrevistas realizadas; 

 proceder ao levantamento das instituições existentes na área. 

 Prestar serviços de âmbito social à Prefeitura, identificando e analisando seus 

problemas 

 e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e 

processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza 

biopsicossocial 

 e promover a integração ou reintegração das pessoas à sociedade. 

 Aconselhar e orientar os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando- 

 se  no  conhecimento  sobre  a  dinâmica  psicossocial  do comportamento  das  

pessoas  e aplicando  a  técnica  do  serviço  social  de  casos,  para possibilitar  o  

desenvolvimento  de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; 

 promover a participação consciente dos indivíduos em grupos,desenvolvendo suas 

potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativa se culturais, para assegurar 

o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; 

 desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social 

de grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações 

pessoas desse indivíduo e interrelacioná-lo ao grupo; 

 programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, 

valendo-se da análise de recursos e das carências sócio-econômicas  dos  indivíduos e da  

comunidade em estudo, para possibilita a orientação adequada da clientela e o 

desenvolvimento harmônico da comunidade; 

 colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na 

remoção dos fatores  psicossociais e econômicos  que interferem  no  tratamento,  para  

facilitar  a recuperação da saúde; 

 organizar e executar  programas  de  serviço  social  em  empresas  e  órgãos  de  

classe, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras, 

para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações e contribui 

para melhorar as relações humanas na Prefeitura; 
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 assistir as famílias nas suas necessidades básicas,orientando-as e fornecendo-lhe 

suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar a sua situação e 

possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; 

 Dar assistência ao menor carente ou infrator, atendendo às suas necessidades 

primordiais, para assegurar-lhe desenvolvimento sadio da personalidade ou integração na 

vida comunitária; 

 identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da 

potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a 

eliminação dos mesmos com vistas a um maior rendimento escolar; 

 assistir a encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter 

educativo e recreativo nos estabelecimentos penais e atendendo as suas necessidades 

básicas, para evitar a reincidência do ato anti-social e permitir a sua reintegração na 

sociedade; 

 articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a 

problemas humanos,  intercambiando  informações, a fim  de obter subsídios  para  

elaboração  de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos 

diversos de atuação, como orientação e Reabilitação profissional,desemprego, amparo a 

inválidos, acidentados e outros. 

 

Formação e experiência: 

O exercício dessas ocupações requer curso superior em assistência social. 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 

logística; atendem contribuintes e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre 

serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 

referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 

escritórios. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 transcrever dados e registros; 

 efetuar contatos com pessoas, referentes a assuntos rotineiros e pré-estabelecidos; 

 copiar registros e documentos para efeito de transcrições, conforme for especificado; 

  receber, encaminhar e expedir correspondências e outros documentos da 

administração;  

 receber, guardar e distribuir material solicitado pela área que serve; 

 digitar e digitalizar documentos diversos, conforme a orientação; 

 manualizar atividades rotineiras e específicas que possuem orientação prévia; 

 controlar e fiscalizar os arquivos administrativos para que se mantenham atualizados; 

 efetuar registros em documentos conforme legislação em vigor; 

 efetuar contatos com pessoas de outras secretarias do Município e até mesmo de 
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outras instituições para a execução de programas e agendas, dentro da esfera de suas 

atribuições; 

 prestar informações sobre o conteúdo da legislação e suas implicações, na  dúvida, 

consultando a Assessoria Jurídica do Município; 

 elaborar cálculos matemáticos referentes ao nível de ensino médio; 

 preencher mapa, dados, formulários, relatórios administrativos referentes  a  atividades 

rotineiras da administração municipal, devendo o servidor desempenhar toda e qualquer 

função para a qual for designado dentro do grupo ocupacional administrativo. 

 executar outras tarefas e correlatas a sua função. 

 

 

Formação e experiência: 

Para o acesso ao cargo ocupacional requer-se o ensino médio completo. O pleno 

desempenho das atividades ocorre entre dois e três anos de experiência profissional. 

 

AUDITOR INTERNO 

Programa e executa auditorias em todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, 

visando assegurar a correta aplicação das normas internas, nas áreas administrativas, 

operacionais e de Controle, bem como a aplicação de leis, Normas, Regulamentos, 

Decretos, Instruções Normativas e outros dispositivos legais. Verifica os livros contábeis, 

fiscais e auxiliares, examinando os registros efetuados, para apurar a correspondência dos 

lançamentos com os documentos que lhes deram origem. Realiza auditorias na área 

operacional, verificando quadro de pessoal, rotinas e procedimentos, fazendo as 

recomendações necessárias para melhor produtividade do trabalho e qualidade do serviço. 

Prepara relatórios parciais e globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas 

encontradas e certificando a real situação patrimonial, econômica e financeira da 

Administração, para fornecer a seus responsáveis os subsídios necessários à tomada de 

decisões. Realiza auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades nos controles 

internos da Prefeitura. Coopera com os demais órgãos da Administração na implementação 

de normas e rotinas visando a eficiência, a economicidade e a eficácia dos serviços públicos 

colocados à disposição da população.  

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 expedir atos normativos para procedimentos de controle a serem praticados pelos 

servidores públicos; 

 propor aos agentes públicos, quando necessário, atualização e adequação das 

normas de controle interno para os atos da administração; 

 programar e organizar auditorias nas unidades operacionais, com periodicidade pelo 

menos anual; 

 programar e executar direta e indiretamente auditoria nas entidades ou pessoas 

beneficiadas com recursos públicos; 

 Sugere ao chefe do Poder Executivo instaurações de tomadas de contas especiais 
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nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

erário; 

 interpretar e pronunciar - se em caráter normativo, sobre a legislação concernente as 

execuções orçamentárias financeiras e patrimoniais; 

 efetuar o acompanhamento sobre as providencias tomadas para recondução dos 

montantes das dividas consolidadas e mobiliaria aos respectivos limites, conforme dispostos 

no art.31, da LC nº101/00;  

 manifestar – se, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua 

dispensa ou inexigibilidade, sobre o cumprimento e/ou Legalidade de atos, convênios e 

outros instrumentos congêneres; 

 propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados 

em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os 

controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; 

 auxiliar, no que couber, na elaboração de normas, regulamentos, Projetos de Leis, 

regimentos, Instruções Normativas e demais atos administrativos. 

 

Formação e experiência: 

O exercício dessas ocupações requer curso superior em Ciências Contábeis, Administração 

ou Economia. O desempenho pleno das atividades ocorre após quatro anos e mais de cinco 

anos (auditor geral e perito). 

 

 

CARPINTEIRO: 

Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. 

Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção 

de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e 

grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de 

andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, 

armazenamento de peças e equipamentos e constroem edificações em madeira. 

 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 Separa peças e painéis conforme projeto de montagem de fôrma e faz gabaritos;  

 Faz painéis de fôrmas usando pregos e distribui cavaletes para viga conforme projeto;  

Confecciona fôrmas de madeira, telhados e forro de laje (painéis) para construção ou 

reforma de prédios municipais;  

 Constrói andaimes, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas, proteção 

de madeira e estruturas de madeira para telhado, além de escorar lajes de grandes vãos.  

 Montar e assentar portas e esquadrias;  

 Executa serviços de desmontagem de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis, 

armazenamento de peças e equipamentos.  
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 Confecciona e reforma móveis; monta e desmonta mobiliários, divisórias, e conserto 

de móveis;  

 Opera máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra de 

fita, desengrosso, lixadeira, furadeira, entre outros necessários para a realização do serviço; 

 Cuidar o posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos 

materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem 

e a vida útil satisfatória dos equipamentos;  

 Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se 

constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 

equipamento de proteção individual , quando necessário, a fim de manter a integridade física 

própria e a de terceiros;  

 Participa de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o 

aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, 

objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional e pessoal;  

 Presta atendimento e realiza outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao 

cargo exercido, conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas  ocupações requer-se ensino fundamental concluído e duzentas a 

quatrocentas horas para o Carpinteiro e para os Carpinteiros especializados (mineração, de 

esquadrias, de fôrmas para concreto e de obras civis de arte); mais de quatrocentas horas 

para o carpinteiro de obras. O exercício pleno das atividades ocorre após um a dois anos de 

experiência profissional. 

 

 

CONTADOR : 

Elabora e analisa balancetes e demonstrações contábeis e realiza processos de legalização 

e encerramento de empresas de interesse público. Administra os tributos da empresa, 

prepara obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e controla o 

registro de livros fiscais. Legaliza empresas, elaborando contrato social/estatuto e 

notificando encerramento junto aos órgãos competentes; administram os tributos da 

empresa; registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; 

administram o departamento pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: 

declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o registro 

dos livros nos órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria 

e informações gerenciais; realizam auditoria interna e externa; atendem solicitações de 

órgãos fiscalizadores e realizam perícia, alimentam sistemas gerencias dos órgão de 

Controle Externo e Interno. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações, para quaisquer 

finalidades, inclusive de natureza fiscal; 
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 concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos 

bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais inclusive de valores diferidos;  

 implantar e aplicar os planos de depreciação, amortização e deferimento, bem como 

de correções monetárias e reavaliações; 

 regulações judiciais ou extrajudiciais; 

 proceder escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos 

patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos técnicos ou 

processo; 

  classificação dos fatos para registro contábeis, por qualquer processo, inclusive 

computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e demonstrações; 

 realizar abertura e encerramento de escritas contábeis; 

 executar os serviços de escrituração em contabilidade pública; 

 proceder controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e 

outros meios de registro contábeis, bem como dos documentos relativos à vida patrimonial; 

  elaborar balancetes e de demonstrações do movimento por contas ou grupos de 

contas, de forma analítica ou sintética; 

 realizar levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer 

finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados, balanços acumulados, 

 balanços de origens de recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços 

de capitais, e outros; 

 proceder análise de balanços; 

 determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos 

conflitos trabalhistas e de tarifa; 

 analisar as variações orçamentárias; 

 proceder às conciliações de conta; 

 organizar os processos de prestação de contas das entidades e órgãos da 

administração pública federal, estadual, municipal, a serem julgados pelos tribunais,  

conselhos  de contas ou órgãos similares; 

 elabora e fornece relatórios contábeis ao Prefeitos e demais Secretários e ao Sistema 

de Controle Interno; 

 assessora os demais órgão da Administração; 

 desempenha demais atividades correlatas. 

 

Formação e experiência: 

O exercício dessas ocupações requer curso superior em Ciências Contábeis. O 

desempenho pleno das atividades ocorre após quatro anos (contador) e mais de cinco anos 

(auditor geral e perito contábil). 

 

 

DENTISTA/ODONTOLOGO: 

Atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, realizando, entre outras 

atividades,  radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, 
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tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias  bucomaxilofaciais, implantes, 

tratamentos estéticos e de reabilitação oral,  confecção de prótese oral e extra-oral. 

Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam tratamento. Realizam auditorias e perícias 

odontológicas, administram local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução 

universal de biossegurança. Podem desenvolver pesquisas na prática odontológica e 

integrar comissões de normalização do exercício da profissão. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 tratar de cáries, remover os tártaros, colocar próteses dentárias e fazer intervenções 

cirúrgicas; 

 orientar a prevenção, diagnósticas e tratar para preservar aos dentes e as suas 

características funcionais, anatômicas e estéticas; 

 diagnosticar as estruturas ósseas dos maxilares e respectivas orientações ao protético 

da prótese adequada a cada caso, com vista à colocação de dentes destruídos ou perdidos;  

 diagnóstico da patologia e seu tratamento através de intervenção cirúrgica, para a 

correção de dentes e mandíbulas; 

 observar anomalias que se manifestam na região oral mas que podem ter origem 

em outras  patologias, uma vez identificada a doença encaminhar o paciente para terapia 

adequada; 

 diagnosticar tumores malignos na área da região  bucal, que podem  exigir 

intervenção cirúrgica; 

 atuar na área da prevenção e educação dos indivíduos e  da  comunidade,  visando  a 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos; 

 realizar exames e peritagem com vista à identificação de cadáveres através dos 

dentes, pesquisando o fenômeno físico, químico e biológico que possa ter afetado o mesmo; 

 encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos; 

 realizar atendimentos nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 

executar ações de assistência integral; 

 coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção à Saúde Bucal; 

 executar rotinas administrativas de apoio, controle de material odontológico e de 

informações; 

 conservação de bens e equipamentos utilizados no seu local de trabalho; 

 realizar ações educativas e preventivas em Saúde Bucal. 

 

Formação e experiência: 

As ocupações  requerem, para seu exercício, formação em Odontologia e registro no CRO e 

atualização constante. 

 

 

ELETRICISTA: 

Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no 

desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam 
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manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a 

qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no 

trabalho. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e 

croquis; 

 reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; 

 colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para 

lâmpadas e outros; 

 reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, 

painéis de controle e outros; 

 instalar gambiarras nas ruas em épocas de festas; 

 instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; 

 zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; 

 desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 

de competência. 

 Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e 

informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário;  

 colocar e fixar  quadros de  distribuição, caixas de  fusíveis e  disjuntores, tomadas e 

interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 

  executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e  a instalação  dos 

cabos elétricos, utilizando  puxadores de  aço,  grampos  e  dispositivos  de  fixação,  para dar 

prosseguimento à montagem; 

 ligar os fios à fonte fornecedora  de energia, utilizando alicates,  chaves  apropriadas, 

conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; 

 testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho 

executado;  

 substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e 

materiais isolantes para devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento;  

 executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica; 

 zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e 

equipamentos utilizados; 

 velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, 

recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 

 primar pela qualidade dos serviços executados; 

 executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas  pelo 

superior hierárquico. 

 

Formação e experiência: 

Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino fundamental 

completo, acrescida de curso de formação profissional em nível médio - curso técnico em 
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eletricidade, eletrotécnica ou área correlata. O desempenho pleno das funções ocorre após 

um ano de experiência profissional.  

 

ENFERMEIRO: 

Atua na promoção e recuperação de pacientes e na prevenção de doenças, administra 

medicamentos e prescrição de curativos. Orienta, treina e comanda equipes de técnicos e 

auxiliares de enfermagem no atendimento. Participa no planejamento e avaliação de 

programas de saúde. Presta assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, 

ambulatórios,  postos de saúde e em domicílio, realizando procedimentos de maior 

complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam serviços de enfermagem, 

implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando 

pacientes, orientando, acompanhando a evolução, registrando o atendimento em documento 

próprio e referenciando para outros níveis de assistência, quando for necessário; 

 promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços 

locais, visando a promoção da saúde; 

 participar de planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanha de 

vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens 

necessários; 

 supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem fiscalizando e 

orientando os  assistentes e auxiliares administrativos, bem como aos demais servidores em 

exercícios na unidade de saúde, realizando seminários e ministrando cursos, visando a 

adaptação de servidores incipientes; 

 participar de equipes multidisciplinares na elaboração de diagnósticos de saúde, 

analisando dados e propondo mecanismo de intervenção prioritária, para a melhoria do 

nível de saúde da população; 

 planejar necessidade, avaliar qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre 

medicamentos, materiais de consumo e equipamentos, solicitando manutenção ou reparos, 

quando necessário; 

 participar de montagens de unidade prestadora de serviços de saúde, planejando as 

necessidades de materiais, equipamentos e recursos humanos; 

 promover saúde; 

 zelar pela conservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de 

consumo de seu local de trabalho; 

 assistência direta ao paciente em estado grave. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas ocupações é exigido curso superior de Enfermagem e registro no 

COREN. O exercício pleno das atividades ocorre após um a dois anos de experiência 

profissional.  
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ENGENHEIRO CIVIL: 

Gerencia e desenvolve projetos de construções e reforma de prédios, rodovias, ferrovias, 

viadutos, portos entre outros. Acompanha cronograma físico e financeiro da obra, elabora 

orçamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e serviços. 

Desenvolvem projetos de engenharia civil; executam obras; planejam, orçam e contratam 

empreendimentos; coordenam a operação e a manutenção dos mesmos. Controlam a 

qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaboram normas e 

documentação técnica, atestam a regularidade de obras, emitem Alvarás de Construção e o 

Habite-se das edificações, fiscalizam o cumprimento das leis de Parcelamento e uso do solo 

Urbano, fiscaliza a aplicação do Código de Obras e demais legislação pertinente. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar 

investigação e levantamento técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos 

ambientais, revisar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços; 

 orçar a obra compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e 

serviços, apropriar custos específicos da obra; 

 executar obras de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da  obra, 

fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspecto ambientais da obra; 

 prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudo e avaliações), avaliar 

dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar 

relatórios de inspeção; 

 controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar 

métodos 

 e locais para instalações de instrumentos de controle de qualidade; 

 elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, 

normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campos e 

de laboratório; 

 participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 participar, conforme a política interna de instrução, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 elaborar relatórios e laudos técnicos 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 informáticas; 

 executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

 fiscalizar a aplicabilidade do Plano Diretor; 
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Formação e experiência: 

Para o exercício profissional requer-se formação em Engenharia Civil e registro no CREA, 

sendo freqüente os profissionais portadores de títulos de especialização e pós-graduação, 

lato sensu. O exercício pleno da atividade ocorre, em média, após cinco anos de 

experiência. 

 

 

FARMACÊUTICO: 

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, controle, armazenamento, 

distribuição e transporte de  produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, 

alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. 

Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 

bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de 

medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício 

profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem 

realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 

tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 Organizar a parte administrativa da farmácia básica; 

 Controle manual e/ou informatizado do estoque, com registro de entrada e saída dos 

medicamentos e materiais de consumo; 

 Alertar e orientar a equipe de trabalho sobre o uso adequado dos medicamentos e 

materiais; 

 Elaborar manuais de boa prática e rotinas de trabalho; 

 Realizar os registros e adequações legais da farmácia em conformidade com a 

legislação vigente; 

 Controlar e organizar a distribuição dos medicamentos; Manipular medicamentos; 

 Realizar o pedido dos medicamentos de acordo com as necessidades;  

 Controlar os psicotrópicos e medicamentos controlados; 

 Atender e orientar os pacientes e público em geral sobre a utilização dos 

medicamentos;  

 Treinar e orientar a equipe de trabalho dentro das normas vigentes; 

 Fazer a retirada de medicamentos junto aos órgãos competentes, quando de sua 

competência. 

 Elaborar relatórios diários, semanais, mensais e anuais das atividades;  

 primar pela qualidade dos serviços executados; 

 guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo; 

 fazer o pedido dos medicamentos; 

 controlar os psicotrópicos; 

 Outras funções afins  e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior 

hierárquico. 
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Formação e experiência: 

O acesso a essas ocupações requer curso superior em Farmácia e registro no órgão de 

Classe competente. Atualmente a formação é única, substituindo as duas formações 

anteriores: a de farmácia e a de bioquímica. 

 

 

FISCAL FAZENDÁRIO 

Executa atividades de fiscalização tributária e fazendária; controla tarefas relativas à 

tributação, fiscalização e arrecadação; examina e analisa livros fiscais e contábeis, notas 

fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expede notificação, autos 

de infração aplica multas previstos em regulamentos, no código tributário municipal e demais 

legislação pertinente; efetua o lançamento de tributos e acompanha sua arrecadação; instrui 

processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orienta e fiscaliza o 

cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares 

e às posturas municipais; colabora com as cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão 

de obras públicas executadas; visita estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 

de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; 

mantém atualizado o cadastro econômico e imobiliário de contribuintes municipais; verifica a 

legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emite guias para o recolhimento das 

contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elabora relatório de 

vistoria; executa trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observa e 

cumpre as normas de higiene e segurança do trabalho; cumpre e faz cumprir a legislação 

tributária e de posturas. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 executa ações de fiscalização municipal, inspecionando estabelecimentos  industriais, 

comerciais de prestação de serviços e demais entidades no âmbito de competência do 

Município; 

 analisa e informar os processos sob a sua responsabilidade, agilizando sua 

tramitação e prestando esclarecimentos sempre que necessário; 

 coopera no aperfeiçoamento e na racionalização das normas e medidas de 

fiscalização, assegurando a sua eficácia; 

 Executa tarefas de fiscalização e orientação quanto ao cumprimento do Código 

Municipal de Obras e Posturas e legislação tributária; 

 Efetua medições e cadastramentos de lotes, elaborando croquis; 

 Iniciar o processo administrativo de punição às infrações ao Código Municipal de 

Obras; 

  Lavrar autos de infração, notificação, embargo e apreensão; 

 Emitir memorandos de comunicação e/ou intimação; 

 coletar dados, informar e encaminhar processos sobre certidões, Embargos, 

infrações, intimações, demolições, notificações e outros; 
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 Vistoriar obras para efeito de concessão de “habite-se”; 

 Verificar a observância das normas relativas às construções particulares, 

estabelecidas nas leis e regulamentos do Município, notificando os infratores; 

 Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas, nos casos previstos pela 

legislação específica, autuando os responsáveis; 

 Lançar e arrecadar os tributos Municipais; 

 Acompanhar e fiscalizar as empresas relativo ao ICMS, Declarações Fisco Contábeis 

– DFCs; 

 Elaborar os relatórios e fiscalizar em conjunto com a Receita do Estado e Produção 

Primária Municipal; 

 Fiscalizar a emissão das Notas de Produtor Rural; 

 Colaborar com a SEAB relativo a emissão e fiscalização das GTAs, e vacinação 

animal; 

 Fiscalizar e acompanhar a arrecadação do ITR; 

 Operar e alimentar sistemas de Gerenciamento de dados; 

 Comunicar às autoridades superiores o não atendimento a embargos; 

 Verificar a colocação de andaimes e tapumes, bem como a descarga e manipulação 

de material na via pública; 

 Verificar a existência de “habite-se” nos imóveis construídos, reconstruídos ou que 

tenham sofrido obras de vulto; 

 Manter a chefia informada sobre as irregularidades encontradas; 

 executar trabalhos de fiscalização e promoção no campo do meio ambiente; 

 inspecionar estabelecimentos industriais, extrativistas, de mineração, comerciais e 

residenciais, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio ambiental, bem como orientar a 

população quanto aos meios para atingir tais fins, e outros referente a função. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício das funções de Fiscal de tributos estadual e municipal requer-se ensino 

médio completo. O acesso às funções ocorre por meio de concursos públicos diferenciados, 

para fiscais e técnicos, conforme legislação específica Municipal. 

 

 

FISCAL SANITÁRIO: 

Perceber, diagnosticar e eliminar possíveis riscos à saúde, bem como prevenir e orientar a 

toda a população. A eles é dado o poder de polícia, necessário no momento das 

fiscalizações. O fiscal sanitário também é o responsável pela aplicação de auto de infração, 

interdição de estabelecimentos, apreensão de produtos e equipamentos. Atua na 

Fiscalização e licenciamento de todos os tipos de estabelecimentos de comércio e 

manipulação de alimentos, como bares, restaurantes, quiosques, supermercados, etc; na 

Fiscalização e licenciamento de indústria de alimentos e congêneres; no controle da 

qualidade de água de consumo, de piscinas públicas, de caixas d’água de clínicas médicas 

sob suas responsabilidades; no controle de qualidade do ar de ambientes internamente 
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climatizados; na fiscalização de licenciamentos de estabelecimentos e serviços de interesse 

à saúde, como clínicas médicas, consultórios, óticas, salões de cabeleireiros, academias de 

ginástica, etc; atua na educação da população quanto a higiene de residências e 

estabelecimentos, evitando dessa forma a proliferação de insetos e roedores. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 realizar ações de saneamento básico, com atendimento de reclamações públicas, 

encaminhando as devidas reclamações ao inspetor; 

 atender ao público à solicitação de liberação de licenças sanitárias; 

 efetuar serviços de protocolo e arquivo dos  estabelecimentos  comerciais,  arquivando 

fichas de aprovação de projetos e habite-se; 

 trabalhar na conscientização da população em relação aos riscos da falta de 

saneamento e higiene; 

 preencher relatórios de suas atividades diárias; 

 coletar amostra de água e outros produtos onde há suspeita de contaminação e 

prejuízo à saúde pública, para exames em laboratórios; 

 inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os 

comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; 

 fazer inspeção sanitária nos estabelecimentos; executar outras atividades correlatas 

com a função. 

 inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais, com a finalidade de prevenir 

as condições transmissoras de doenças infecto-contagiosas, e combater a presença de 

animais peçonhentos ou prejudiciais à saúde; 

 executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária, 

inspecionando ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o 

cumprimento  das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; 

 proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, 

inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento 

dos produtos oferecidos ao consumo; 

 Desenvolver ações de inspeção, promoção e prevenção para evitar e/ou diminuir 

riscos à saúde da população e do meio ambiente, a partir de identificação de agentes 

causais e condicionantes do processo saúde/doença, do processo de produção e consumo 

de bens e serviços e da ocupação dos espaços e da organização da sociedade; 

 Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de 

competência. 

 

Formação e experiência: 

O ingresso no cargo requer ensino médio compelto, certificação de competência e, de 

preferência, curso Técnico ou superior. 

 

 

MÉDICO GENERALISTA: 
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Recebe e acompanha pacientes em consultórios, hospitais, clínicas, empresas, residências 

e em locais de urgência. Conversa com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e 

descrição dos sintomas e examina o paciente para fazer o diagnóstico. Realiza consultas e 

atendimentos médicos em geral; tratam pacientes e clientes; implementam ações para 

promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, 

auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 

médica. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 prestar atendimentos e examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, 

prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução do paciente; 

 registrar todos os dados necessários e os recursos disponíveis, referenciando e 

contra- referenciando os pacientes; 

 participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, planejamento e execução 

de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde, estabelecidas pelas 

diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, visando a melhoria da qualidade dos serviços 

dentro das orientações técnicas; 

 participar de equipes multiprofissionais, na elaboração de diagnóstico de saúde, 

analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de 

saúde da comunidade; 

 estabelecer prioridades nas atividades a serem implantadas; 

 executar suas atividades em regime de plantão, quando for de interesse do serviço; 

 zelar pela segurança própria e de terceiros na esfera de suas atribuições; 

 zelar pela conservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de 

consumo de seu local de trabalho; 

 atender todos os programas, na área de saúde, implantados pelo município; 

 acompanhar o paciente até as unidades de saúde de maio  complexidade quando 

necessários; 

 cumprir escala de plantão médico determinada pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 realizar atendimento de urgência/emergência; 

 realizar internamentos médicos e acompanhar o paciente até a alta; 

 cumprir o trabalho em local definido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 realizar cirurgias eletivas e obstetrícia, desde que comprove habilidade para 

concretização dos atos, através de apresentação de currículo, com comprovante de 

aperfeiçoamento na área. 

 preencher documentação  necessária para o faturamento do SUS, dentro de prazo 

determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Formação e experiência: 

Essas ocupações são exercidas por profissionais com formação superior em Medicina, 

credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). O exercício pleno das funções se 

dá após o período de um a dois anos de experiência profissional. 
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MÉDICO VETERINÁRIO: 

Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o 

bem-estar animal; podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem defesa 

sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão;  atuam nas produções 

industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos.  Fomentam produção 

animal; atuam nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação 

ambiental;  elaboram laudos, pareceres e atestados;  assessoram a elaboração de 

legislação pertinente. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 elaborar e coordenar projetos de produção animal, a nível municipal e em parceria 

com outras entidades; 

 prestar assistência técnica, prioritariamente, a grupo de produtores e individualmente, 

a produtores que foram contemplados com os programas; 

 promover e coordenar a busca de transferência de novas  tecnologias que venham 

beneficiar a pequena propriedade rural; 

 zelar pela segurança própria e de terceiros em seu ambiente de trabalho; 

 participar,  orientar,  executar,  supervisionar  e  responder  tecnicamente  por  

atividade  de vigilância sanitária de alimentos, produtos e serviços; 

 participar de equipes multidisciplinar para elaboração, planejamento e execução de 

atividade de vigilância epidemiológica; 

 zelar pela preservação e manutenção do patrimônio público, equipamentos e materiais 

de consumo de seu local de trabalho; 

 participar de auditorias e comissões técnicas de fins variados, no que couber, 

expedindo laudos e pareceres; 

 prevenção, controle e erradicação de agravos à saúde animal e zoonoses; 

 tratamento das enfermidades e dos traumatismos que afetam os animais; 

 controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal para o consumo 

humano; 

 colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio-sanitária e controle hígio-

sanitário das  instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos 

estabelecimentos  comerciais  ou  industriais  onde  se  abatam,  preparem,  produzam, 

transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de 

origem animal e seus derivados; 

 emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e 

estabelecimentos referidos na alínea anterior; 

 elaborar e remeter, os prazos fixados, a informação relativa ao movimento 

necrológico dos animais; 

 notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as 

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre 
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que sejam detectados casos de doenças de caráter epizoótico; 

 emitir guias sanitárias de trânsito; 

 participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela 

autoridade sanitária veterinária nacional do respectivo município; 

 colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse 

pecuário 

 e ou econômico e prestar informação técnica sobre abertura de novos 

estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos de 

origem animal; executar tarefas de inspeção de matadouros. 

 

Formação e experiência: 

Essas ocupações são exercidas por profissionais com escolaridade de ensino superior 

completo credenciados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) O exercício 

pleno das funções ocorre após o período de um ano de experiência profissional. 

 

 

MECÂNICO: 

Faz a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de 

peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de 

motores e suspensão. Realizam manutenção em máquinas pesadas, implementos agrícolas 

e veículos leves. Preparam peças para montagem de equipamento; realizam manutenção, 

inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as 

atividades de manutenção, registram informações técnicas, realizam manutenção de 

motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam 

desempenho de componentes e sistemas de veículos.As atividades são desenvolvidas em 

conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de 

preservação do meio ambiente. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 manter e reparar máquinas rodoviárias e motores; 

 consertar peças de máquinas rodoviárias; 

 manter e reparar máquinas de diferentes espécies; manufaturar ou consertar 

acessórios para máquinas;  

 ocasionalmente, fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; 

 fazer a conservação de instalações eletromecânicas; 

 inspecionar automóveis, caminhões, tratores, compressores, guindastes, bombas, 

etc.; 

  inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, unidades e 

partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais, sistema de lubrificação, de 

refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freios, 

carburadores, acionadores de arranques, magnetos, geradores e distribuidores; 

 substituir buchas de mancais; 
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 ajustar anéis de segmento, desmontar e montar caixas de câmbio;  

 reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; 

 socorrer veículos acidentados ou imobilizados por defeito mecânico, podendo usar 

em tais casos, o carro guincho ou similar; 

 testar carros consertados; 

 executar tarefas afins, executar a manutenção de veículos, motores e similares, 

reparando, desmontando, substituindo, fazendo ajustes, regulagem e lubrificação 

convenientes, utilizando ferramentas, máquinas e instrumentos para assegurar a esses 

veículos funcionamento regular e eficiente; 

 executar outras tarefas e correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas atividades requer-se ensino fundamental completo e curso 

profissionalizante em mecânica de manutenção de veículos automotores superior a 

quatrocentas horas-aula e cursos básicos de noções de eletricidade e eletrônica. O pleno 

exercício das atividades ocorre após três ou quatro anos de experiência profissional. 

 

 

MOTORISTA: 

Dirige veículos automotores (carros de passeio, caminhões e ônibus) com carteira nacional 

de habilitação, categorias “B”, “C” "D" ou “E”, acionando os comandos de marcha e direção, 

conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e instruções 

recebidas, para efetuar o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; 

inspeciona os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, estado 

de funcionamento e dos pneus, para providenciar o abastecimento e reparos necessários; 

examina as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, os números 

de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa; zela pelo bom andamento do 

transporte, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, 

para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e veículos; providencia os 

serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu 

perfeito estado; recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da 

Prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento. Pode especializar-se na 

condução de um determinado tipo de veículo automotor.  

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 trabalho que consiste em dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou 

cargas; 

 cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos veículos e fazer-lhes pequenos 

reparos quando da sua utilização; 

 cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor; 

 dirigir veículos automotores (caminhão),  obedecendo  ao Código  Nacional de 

Trânsito, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o transporte; 
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 cumprir escala de trabalho; 

 informar ao mecânico ou ao chefe imediatamente superior os defeitos ou estragos 

do caminhão; 

 prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais 

 registrar o serviço executado ; 

 zelar pela conservação e segurança do caminhão, providenciando limpeza ajustes e 

pequenos reparos bem como solicitar a manutenção quando necessário ; 

 manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito; 

 participar de programas de treinamento quando convocado; 

 dirigir veículo transportando pessoas, objetos, e outros conforme solicitação, zelando 

pela segurança ; 

 prestar ajuda no embarque e desembarque das pessoas, e entregar nos locais 

definidos as encomendas; 

 preencher relatórios de utilização do veículo, com dados relativos a  quilometragem 

horários de saídas e chegadas e demais ocorrências durante a realização do trabalho; 

informar sobre o itinerário e conduzir veículo em viagens dentro e fora do território do 

Município; 

 controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes efetuando reabastecimento e 

lubrificação do veículo, bem como prazos ou quilometragens para revisões; 

 zelar pela conservação e segurança do veículo, providenciando limpeza ajustes e 

pequenos reparos bem como solicitar a manutenção quando necessário ; 

 manter se atualizado com as normas e legislação de trânsito; 

 Conduzir veículos ônibus destinados ao transporte escolar de passageiros; 

 recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 

comunicando qualquer defeito porventura existente; 

 manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 

 providenciar a lubrificação quando indicada; 

 verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração 

dos pneus;  

 tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 

 manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 

 Conduz veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes; 

 Conhece a malha viária local; 

 Acata e respeita as rotinas estabelecidas; 

 Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou 

conspirar contra os mesmos; 

 guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao 

seu cargo 
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Formação e experiência 

Para o exercício dessas ocupações requer-se Ensino Fundamental completo. Requer-se 

também qualificação profissional com até duzentas horas-aula, CNH na categoria adequada. 

O pleno desempenho das atividades ocorre entre um e dois anos de experiência 

profissional, para o motorista de furgão ou veículo similar, e entre quatro e cinco anos, para 

o motorista de carro de passeio. 

 

 

NUTRICIONISTA: 

Planeja e administra programas de alimentação e nutrição em empresas, escolas, hospitais, 

entre outros estabelecimentos. Define o cardápio das refeições, sugere pratos que supram a 

necessidade dos pacientes e clientes. Orienta e prescreve dieta individual ou em grupo. 

Presta assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, 

organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle 

higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e 

gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 

cursos. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 prescrever (privativo), avaliar e supervisionar dietas para pacientes, planejando 

programas de reeducação alimentar específicos para cada tratamento; 

 realizar estudos em laboratórios de pesquisas alimentares para investigação dos 

nutrientes e das propriedades dos alimentos; 

 elaborar programas de merenda escolar para as escolas municipais, centros de 

educação infantil e centros de saúde; 

 participar da inspeção sanitária e análise do processamento de alimentos; 

 supervisionar os regimes alimentares destinados à recuperação e manutenção da 

saúde do homem; 

 organizar e acompanhar programas de nutrição, identificando as carências dietéticas 

das comunidades para corrigi-las cientificamente; 

 elaborar programas de educação alimentar baseados na composição  química  e  nas 

modernas técnicas de preparo, conservação e higiene dos alimentos; 

 prestar assessoria e administrar programas e sistemas industriais e comerciais 

voltados à alimentação; 

 desenvolver pesquisas em diversos laboratórios de análise de alimentos; 

 planejar, organizar, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição em  

cozinhas industriais, como função de compra, estocagem, preparo, distribuição, higienização 

e controle dos alimentos; 

 elaborar e supervisionar serviços de nutrição em diversas instituições voltadas à 

Saúde Pública; 

 elaboração de manual de boas práticas e o treinamento em boas práticas de 

manipulação de alimentos. 
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 Emitir relatórios e presta as informações necessárias ao seu superior hierárquico. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas ocupações é exigido curso superior em área específica, com 

registros nos conselhos profissionais pertinentes. Registro no Conselho Específico. 

 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. 

Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de 

aterros, preparo de solo, aração, plantio, silagens, preparo do leito de estradas, remoção e 

preparação de cascalho, açudagem, terraplanagens, murunduns, bases largas, abertura de 

valas e desvios. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas. Operar máquinas 

rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Opera veículos motorizados, 

especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-

escavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; Serviços 

de carregamento de caminhões em cascalheiras, jazida de pedras, entulhos e lixeiras; Abrir 

valetas e cortar taludes, proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e 

trabalho semelhante; Auxiliar no conserto de máquinas; Lavrar e discar terras, obedecendo 

as curvas de níveis; Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom 

funcionamento; Efetuar reparos mecânicos ou elétricos simples em situações de inexistência 

de serviços especializados; Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; Serviços 

de destocas, terraplanagem, aleiramentos; Abertura de cascalheiras e remoção de 

cascalhos; Remover entulhos e lixeiras; Cuidar da limpeza e conservação da máquina, 

zelando pelo seu bom funcionamento; Executar tarefas afins e de interesse da 

municipalidade. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para 

carregamento e descarregamento de materiais; 

 roçar e limpar terrenos em vias públicas, praças e jardins;  

 conduz trator provido ou não de implementos diversos, como Lâminas varredouras ou 

roçadeiras; 

 zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o  andamento  das  operações;  

  efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as 

instruções de manutenção do fabricante para assegurar seu bom funcionamento; 

 efetuar o abastecimento dos equipamentos com combustíveis observando o óleo 

lubrificante, água da bateria, água do radiador, calibragem dos pneus, o sistema elétrico, 

dos freios e lubrificando as partes necessárias; 

 operar máquinas pesadas, responsabilizando pela condução, serviços e cuidados 

básicos para com os equipamentos em uso; 

 operar retro-escavadeira, escavadeira, patrola, pá-carregadeira, moto-niveladora e 
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outros equipamentos de grande porte destinados aos serviços públicos; 

 dirigir tratores em geral, bem como substituir outros operadores que estejam 

impossibilitados de desempenhar suas atividades; 

 diligenciar e indicar condutas necessárias para manutenção de máquinas; 

 prestar esclarecimentos à chefia imediata; 

 executar outras tarefas correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

Para o exercício dessas ocupações requer-se escolaridade de Ensino Fundamental 

completo, Carteira Nacional de Habilitação e curso básico de qualificação profissional na 

área de atuação. 

 

 

PEDREIRO: 

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de 

alvenaria, constroem pontes, bueiros, reformas em bens públicos, realizam pintura e 

acabamentos nos espaços públicos e constroem edificações em alvenaria. Aplicam 

revestimentos e contrapisos. Executam demais trabalhos de alvenaria, concreto e outros 

materiais guiando-se por desenhos, esquemas e especificações. Utilizam projetos e 

instrumentos para construir, reformar ou reparar as construções em atividade. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 

 Carrega e descarrega caminhão, com material necessário para ser levado em obras 

públicas; 

 Efetua limpeza, roçada e capinagem, utilizando instrumentos apropriados (foice, 

vassoura, pá, carrinho de mão), para manutenção e limpeza dos locais; 

 Executa a limpeza em “bocas de lobo”, para escoar água de rua proveniente, 

principalmente da chuva; 

 Faz reparos em telhados, substituindo a telha e reboca, para manutenção de prédios 

da Prefeitura. Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar 

onde será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do 

material em questão; 

 Executa serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, 

revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, 

verificando material e ferramentas necessárias para execução dos trabalhos; 

 Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, chumbando 

as bases danificadas, para construir essas estruturas; 

 Zela pela guarda e manutenção dos maquinários e equipamentos postos à sua 

disposição; 
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 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, desde que 

sejam específicas do cargo. 

 

Formação e experiência: 

O grau de escolaridade exigido para atuar como profissional dessa área é o ensino médio. O 

aprendizado, geralmente, ocorre no canteiro de obras ou ainda pode ser obtido em escolas 

de formação profissional da área de construção civil. Para o pleno desenvolvimento das 

atividades requer-se experiência entre um e dois anos. 

 

 

PSICÓLOGO (A): 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos  mentais e 

sociais de indivíduos, grupos e instituições,  com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 

o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 

individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas 

e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 proceder o acolhimento ao cliente; 

 avaliar a fase psicológica de estomizado e da família, em função da 

aceitação/rejeição da estomia; 

 desenvolver atividades de psicoterapia, para o estomizado e seus familiares, se 

necessário; 

 fornecer subsídios e instrumento teóricos que  possibilitem à equipe multidisciplinar a 

detenção precoce e avanço dos distúrbios psicológicos do pacientes estomizado; 

 avaliar e acompanhar a dinâmica da equipe multidisciplinar, para que a mesma 

desempenhe o seu papel de forma mais integrada; 

 desenvolver Grupos Terapêuticos; 

 proceder ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos 

do comportamento humano; 

 elaborar e ampliar técnicas psicológicas, como teste para determinação de 

características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras; 

 desenvolver técnicas psicoterápicas e outros métodos de verificação, para possibilitar 

a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico, na identificação e 

interferência nos fatores determinados na ação do indivíduo, em sua história pessoal, 

familiar, educacional e social; 

 analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais e de outras 

espécies que  atuam  sobre o  indivíduo,  entrevistando  o  paciente,  consultando  na  sua 

ficha  de  atendimento, ampliando teste, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de 

verificação, para orientar no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios 
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comportamentais e de personalidade; 

 promover a saúde na prevenção, no tratamento e reabilitação de distúrbios, 

estudando características individuais e aplicando  técnica  adequada para restabelecer os 

padrões normais de comportamento e relacionamento humano; 

 elaborar e aplicar técnicas de exames psicológicos, utilizando seu conhecimento e 

prática metodológica específicos, para determinar os traços e as condições de 

desenvolvimento da  personalidade dos processos intrapsíquicos se interpessoais, nível 

inteligência, habilidades, aptidões e possíveis desajustamento ao meio social ou de trabalho; 

 analisar outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada;  

 desempenha outras atribuições correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

É exigido o nível superior completo e experiência profissional que varia segundo a formação. 

Para os psicólogos, de um modo geral, pede-se de um a quatro anos, como é o caso do 

psicólogo clínico. Para o psicanalista é necessário, no mínimo, cinco anos de experiência. 

Os cursos de qualificação também variam de cursos básicos de duzentas a quatrocentas 

horas-aula, como no caso do psicólogo hospitalar, mais de quatrocentas horas-aula para os 

psicólogos jurídicos, psicanalistas e neuropsicólogos, até cursos de especialização para os 

psicólogos clínicos e sociais. A formação desses profissionais é um conjunto de atividades 

desenvolvidas por eles, mas os procedimentos são diferentes quanto a aspectos formais 

relacionados às instituições que os formam. Deverão ser credenciados pelos Conselhos 

Específicos. 

 

 

RECEPCIONISTA: 

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e munícipes; prestam 

atendimento telefônico e fornecem informações; marcam entrevistas ou consultas ; 

averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurada; agendam serviços, 

reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos 

similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos  notificando 

seguranças sobre presenças estranhas; organizam informações e planejam o trabalho do 

cotidiano. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 atende telefones, transfere as ligações e anota recados; 

 recepcionar / controlar visitantes; 

 encaminhar visitantes para os servidores administrativos e das demais secretarias; 

  responder perguntas gerais sobre o Município, ou direcionar as perguntas para 

outros servidores responder; 

 enviar e receber correspondências; 

 processar a correspondência recebida, organizá-la e distribuir para os destinatários; 

 executar arquivamento de documentos; executar serviços de digitações; organizar 
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viagens; 

 marcar reuniões; controlar as chaves; registrar as informações; 

 protocola requerimentos ofícios e outros documentos; 

 encaminha e posta documentos nos correios; 

 utilizar máquinas copiadoras; 

 utilizar o fax; 

 manter atualizado os livros de registros de correspondências e fax; 

 anotar recado de visitantes; 

 conhecer os aspectos legais da profissão; 

 atuar com ética no exercício da função, imagem profissional, imagem do Município, 

sigilo profissional, relacionamento com os colegas e superiores; 

 saber utilizar os serviços do Município, de atendimento ao público; 

 executar outras tarefas correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

Essas ocupações requerem o ensino médio completo. É desejável curso básico de 

qualificação de até duzentas horas-aula e de um a dois anos de experiência profissional 

para o recepcionista, em geral. 

 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA: 

Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre 

produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executam 

projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejam atividades agropecuárias, 

verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura. Promovem 

organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem 

tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Podem disseminar produção orgânica. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 executar medições de áreas agrícolas; 

 orientar os agricultores nas tarefas de preparo de solo; 

 fazer o combate a parasitas e outras pragas; 

 orientar os agricultores quanto ao manejo e conservação do solo e uso adequado 

dos defensivos; 

 repassar aos agricultores novas tecnologias de cultivo através de reuniões e técnicas 

de campo; 

 manter atualizado o cadastro rural;  

 elabora o plano integralizado da propriedade orientando o produtor quanto à aptidão 

de suas propriedades; 

 fazer a coleta e análise de amostras do solo, realizando testes laboratoriais e outros 

para determinar a composição de mesma; 

 prescrever o fertilizante mais adequado; 



 Município de Lindoeste 
E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                   80.881.915/0001-92 

 

75 
 

 orientar os proprietários na preparação de pastagens ou forragens, utilizando 

técnicas agrícolas, para assegurar, tanto em  quantidade como em qualidade, o alimento dos 

animais; 

 prestar assistência técnicas individuais e coletivas para produtores filiados as 

associações rurais; 

  realizam a demarcação de terraços e curvas de nível em projetos de conservação do 

solo; 

 alocar curvas de nível e orientar a construção das mesmas; 

 elaborar projetos comunitários para aquisição de equipamentos visando o aumento 

da produtividade e projetos individuais para aquisição de esterqueiras e proteção de fontes; 

 participa de reuniões técnicas e colabora com os demais órgãos da administração; 

 elabora e emite relatórios e pareceres técnicos; 

 executar atividades correlatas a função. 

 

Formação e experiência: 

O acesso a essas ocupações requer curso técnico agrícola ou em agropecuária (nível 

médio). O desempenho pleno como técnico titular ocorre com menos de um ano de 

experiência na área. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cursos de curta 

duração. 

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

Desempenham atividades em hospitais, clínicas, centros de saúde e outros 

estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, 

terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; 

prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro;  desempenham 

tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o 

instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão continuidade 

aos plantões. Trabalham em conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com 

pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Administra medicamentos e tratamentos, 

realiza cuidados ao paciente, como higiene corporal, mobilização no leito e monitorização 

dos dados vitais. Elabora relatório do atendimento feito e comunica anormalidades à sua 

supervisão e ao plantão médico. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 

 assistir ao enfermeiro; 

 planejar, programar, orientar e supervisionar as atividades de assistência de 

Enfermagem; 

 prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes; 

 prevenir e controlar as doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
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epidemiológica; 

 prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar; 

 prevenir e controlar sistematicamente os danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; 

 participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e 

de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

 participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

 promover saúde; 

 integrar a equipe de saúde; 

 promover atividades estabelecidas pela Lei do exercício profissional. 

 

Formação e experiência: 

O ingresso nas ocupações técnicas requer certificação de competências ou curso técnico 

em enfermagem (nível médio). 

 

 

TÉCNICO DE RAIO X: 

Preparam materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operam aparelhos médicos 

e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao 

diagnóstico e terapia. Preparam pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam 

atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas 

práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Mobilizam 

capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações com a 

equipe e com os pacientes. Podem supervisionar uma equipe de trabalho. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 operar aparelho de Raio X; 

 Realizar exames radiológicos de emergência e eletivos; 

 realizar a manutenção diária dos aparelhos radiológicos (revelador e fixador), 

conforme as especificações técnicas recomendadas pelo fabricante; 

 desenvolver tarefas atribuídas pelo seu superior imediato; 

 comunicar a chefia imediata os reparos no maquinário; 

 registrar dados pré-estabelecidos sobre a utilização diária da máquina; 

 zelar pela limpeza e conservação do maquinário sob sua responsabilidade. 

 

Formação e experiência: 

O ingresso nas ocupações técnicas requer certificação de competências e curso técnico na 

área. 
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TÉCNICO TRIBUTÁRIO: 

Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante 

lançamento; controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando 

penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a 

circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, 

planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 Executa as ações de fiscalização municipal, inspecionando estabelecimentos 

industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades no âmbito de 

competência do Município; 

 analisar e informa os processos sob sua responsabilidade, agilizando sua tramitação 

e prestando esclarecimento sempre que necessário; 

 lavrar autos de infração e intimação; 

 orientar os contribuintes quanto ao cumprimento de suas obrigações fiscais; 

 cooperar no aperfeiçoamento e na racionalização das normas e medidas de 

fiscalização; 

 assegurar a sua eficácia; 

 fazer lançamento de tributos; 

 Acompanhar e fiscalizar as empresas relativo ao ICMS, Declarações Fisco Contábeis 

– DFCs; 

 Elaborar os relatórios e fiscalizar em conjunto com a Receita do Estado e Produção 

Primária Municipal; 

 Fomentar o aumento na arrecadação Municipal; 

 executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função, determinada pelo 

superior imediato, 

 

Formação e experiência: 

O ingresso no cargo requer ensino médio compelto, certificação de competências e, de 

preferência, curso superior. 

 

 

TÉCNICO RECURSOS HUMANOS 

Realiza o recebimento, controle e arquivamento de documentos nos processos admissionais 

e de demissão. Faz a análise da área de Recursos Humanos, recruta e seleciona novos 

Servidores, levanta necessidades de treinamento, avalia desempenho de pessoal e 

desenvolve planos de carreiras, executa rotinas de departamento de pessoal (pesquisa, 

integração, treinamento, folha de pagamento, tributos e benefícios). Descreve e classifica 

postos de trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. 

Presta serviços de comunicação, liderança, motivação, formação de equipes e 

desenvolvimento pessoal. Atua em processos de orientação sobre a importância da 

segurança no trabalho e da saúde ocupacional. 
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TAREFAS HABITUAIS: 

 Realiza controle e processamento folha de pagamento, encargos sociais, cálculo de 

férias, admissões e demissões; 

 prepara documentos para homologação, garantindo o cumprimento dos 

procedimentos legais; 

 Atua com toda a rotina da folha de pagamento e rescisão de contrato, com cálculos 

de folha de pagamento, encargos e obrigações acessórias, cálculos e homologação de 

rescisão, admissão e atendimento aos colaboradores; 

 Recebe pessoas da área trabalhista para fiscalização, lança os pagamentos no 

sistema e realiza cálculo de encargos sociais; 

 Atua com cálculos, lançamento e conferência de benefícios; 

 Atua em toda a rotina de pedido, conferência de benefícios dos servidores; 

 Análise de documentos e lançamentos de dados em sistema; 

 Responde pela análise de convenções coletivas de trabalho e política de benefícios 

dos servidores; 

 Emite relatórios, correspondências e pareceres; 

 Realiza o enquadramento dos servidores de conformidade com o Plano de Carreiras; 

 Realiza procedimento administrativo de abertura de processo disciplinar; 

 Promove treinamento dos servidores; 

 Realiza a guarda e arquivamento da documentação legal relativa ao processo de 

seleção, avaliação e enquadramento dos servidores; 

 Desempenha demais atividades correlatas. 

 

Formação e experiência: 

O ingresso nas ocupações técnicas requer certificação de competências e curso técnico na 

área. 

 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE: 

Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e 

outras instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, 

identificam documentos e informações, atendem à fiscalização e procedem consultoria 

empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos e 

efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam controle 

patrimonial. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 coletar e preparar dados contábeis; 

 elaborar, sob orientação, cronogramas financeiros de recebimento e desembolso e 

seus ajustamentos de acordo com a proposta orçamentária e as disponibilidades; 

 ordenar demonstrativos e relatórios de acompanhamento das dotações 
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orçamentárias; 

 preparar a documentação necessária e encaminhar para aprovação; 

 executar atividades de análises e conciliação de contas; 

 conferir saldo, localizar e retificar possíveis erros; 

 elaborar  quadros  demonstrativos,  relatórios  e  tabelas,  compilando  dados  

contábeis  e efetuando cálculos, com base nas informações obtidas; 

 auxiliar na elaboração de balancetes e balanços, obedecendo o que dispõe a 

legislação pertinente 

 

Formação e experiência: 

O acesso a essas ocupações requer curso técnico em contabilidade (nível médio). O 

desempenho pleno como técnico titular ocorre com menos de um ano de experiência na 

área. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cursos de curta duração. 

 

 

VIGIA: 

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns, 

estacionamentos e edifícios públicos,  percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 

suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as 

para os lugares desejados. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de estacionamentos, edifícios 

públicos e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 

suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades; 

 controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados; 

 fazer manutenções simples nos locais de trabalho; exercer o trabalho geralmente em 

horários noturnos;  

 executar a vigilância interna e externa dos próprios públicos municipais em geral, de 

forma a garantir a segurança física de bens, serviços e instalações; 

 atender prontamente às pessoas, orientando-se e auxiliando-as na solução dos 

assuntos de seu interesse e, quando fio o caso, encaminhar a ocorrência para os órgãos 

competentes; 

 participar de maneira ativa, nas comemorações cívicas de feitos e fatos programados 

pelo Município, destinados à exaltação do patrimônio; 

 executar a segurança dos eventos municipais; 

 zelar pela manutenção da segurança nas feiras-livres; 

 intervir em casos de acidentes, incêndios e outros sinistros para providenciar ou tomar 

as medidas mais urgentes; 
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 executar outras tarefas correlatas a sua função. 

 

Formação e experiência: 

O acesso a essas ocupações requer ensino fundamental incompleto com treinamento de no 

mínimo de cento e vinte horas em instituições capacitadas. 

 

 

ZELADOR COPA E COZINHA 

Serviços de limpeza em geral de áreas internas ou ambientais, em repartição ou 

estabelecimento, prepara e serve alimentação, lanche, água e preparo de refeições e 

lanches e distribuição aos alunos, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados 

e promovendo a limpeza de refeitórios e cozinha. Executa serviços de limpeza das 

dependências internas e externas de escolas e espaços públicos, preparam alimentos e 

cozem produtos alimentícios utilizando processos diversos. Operam câmara fria para 

armazenar e conservar produtos, insumos e matérias-primas. Trabalham em conformidade a 

normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

 

TAREFAS HABITUAIS: 

 executar serviços de limpeza e conservação de prédios municipais, limpeza e 

conservação de móveis e utensílios, prepara e serve lanches, observa ao cumprimento do 

regimento interno, para assegurar o anseio, ordem e segurança do prédio, e do bem estar 

de seus ocupantes; 

 desligar as lâmpadas no final do expediente; 

 preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com cardápio pré-

estabelecido, segundo técnicas de culinária e higiene; 

 receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo de refeições e 

lanches; 

 distribuir entre as pessoas que auxilia, as tarefas de preparo dos alimentos; 

 distribuir e controlar as refeições e lanches a serem servidos, observando os 

horários pré-estabelecidos; 

 zelar pela conservação e acondicionamento adequado e segurança dos alimentos; 

 manter higiene e limpeza das áreas da cozinha, refeitórios, dos equipamentos e 

utensílios; 

 controlar o estoque de alimentos; 

 verificar prazos de validade dos produtos; 

 executar outros serviços correlatos com a função. 

 

Formação e experiência: 

O acesso a essas ocupações requer ensino fundamental incompleto com treinamento de no 

mínimo  de cento e vinte horas em instituições capacitadas. 
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ANEXO VII 
TABELA DE REENQUADRAMENTO 

( Lei nº 918/2015) 

 

Nível de Referência 

Anterior (Lei 

306/2005) 

Nível de Referência Atual conforme a CLASSE de 

enquadramento do Servidor. 

CLASSE - A CLASSE - B CLASSE - C 

A A1 B1 C1 

B A2 B2 C2 

C A3 B3 C3 

D A4 B4 C4 

E A5 B5 C5 

F A6 B6 C6 

G A7 B7 C7 

H A8 B8 C8 

I A9 B9 C9 

J A10 B10 C10 

- A11 B11 C11 

- A12 B12 C12 

- A13 B13 C13 

- A14 B14 C14 

- A15 B15 C15 

- A16 B16 C16 

- A17 B17 C17 

- A18 B18 C18 
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ANEXO VIII 
( Lei nº 918/2015) 

 

 

CARGOS EM COMISSÃO EXTINTOS 
 

 

Nº 

Cargos 

Denominação Símbolo 

01 Chefe de Divisão de Informática CC-2 

01 Chefe de Divisão de Abastecimento CC-2 

01 Chefe de Divisão de Indústria e Comércio CC-2 

 

 

 


