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MINUTA DE LEI Nº.............../2017 

 
“Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração  PCCR, dos 
servidores Públicos Municipais de Vilhena, 
Estado de Rondônia, e da outras 
providências.” 

 
 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, no 

exercício regular de seu cargo e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 73 

combinado com o inciso VI do artigo 96 da Lei Orgânica do Município, 

 

FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA, aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Fica instituído o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos 

Servidores Público Municipais desta Prefeitura Municipal de Vilhena, composta pelos 

cargos de servidores Públicos Municipais concursados e investidos exclusivamente 

nos cargos descritos nos anexo l, ll e lll, que passa a viger nos termos desta Lei. 

Art. 2º - Aplica-se aos Cargos citados acima, pertencentes a este plano 

Municipal de Vilhena o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Vilhena, instituído pela Lei Complementar n. 007, de 24 de outubro de 1996, 

observadas as disposições especificas desta Lei Complementar. 

Art. 3º - Esta Lei Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do 

Quadro de Cargos deste plano do Município de Vilhena, fundamentado nas seguintes 

diretrizes básicas: 

I – ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas; 

II – estímulo ao desenvolvimento profissional; 

III – valorização do funcionário pelo conhecimento adquirido, pela 

competência, pelo empenho e pelo desempenho; 
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IV – incentivo à qualificação funcional contínua; 

V – evolução funcional; 

VI – racionalização da estrutura de cargos e carreira. 

Art. 4º - para os fins desta Lei considera-se: 

I – servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento 

efetivo do Quadro Geral de Cargos; 

II – cargo: unidade laborativa com denominação própria criada, por lei, com 

número certo, que implica no desempenho, pelo seu titular,  

III- carreiras: possibilidade oferecida ao servidor de se desenvolver, funcional 

e profissionalmente, através de passagens a classes e referências superiores, na 

estrutura de cargos; 

IV- grupo: o conjunto de cargos públicos com identidade de atuação e 

formação, representado por algarismos romanos; 

V - classe: indicativo de cada posição salarial em sentido vertical que o 

servidor poderá estar enquadrado na Carreira, representado por letras; 

VI - referências: indicativo de cada posição salarial em sentido horizontal 

que o servidor poderá estar enquadrado na Tabela de Vencimentos, representado 

por algarismos romanos; 

VII - progressão: passagem do servidor de uma Referência para outra 

superior, na Tabela de Vencimento própria da classe a que pertence; 

VIII – vencimento base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo 

exercício do cargo, de acordo com sua Classe e Referência; 

 

CAPITULO II 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

Art. 5º - São princípios básicos fundamentais de valorização da carreira dos 

funcionários deste Plano: 

I – adoção de carreiras, possibilitando o crescimento profissional de forma 

horizontal e vertical, fundamentado na busca de maiores níveis de qualificação 

profissional; 
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II – transparência das práticas de remuneração, com valorização dos 

vencimentos nas diversas referências da estrutura administrativa; 

III – reconhecimento da qualificação profissional por critérios que 

proporcionem igualdade de oportunidades profissionais; e 

IV – valorização dos servidores que buscam um constante aprimoramento 

profissional com aplicabilidade no cotidiano das atividades inerentes as atribuições 

do cargo. 

 

CAPITULO III 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES DESTA LEI COMPLEMENTAR 

 

Seção I 

Do Quadro Pessoal 

 

Art. 6º - Para efeitos desta Lei, o quadro de servidores públicos municipais 

terão 04 (quatro) grupos, conforme descrito a seguir: 

I – Apoio Operacional e Serviços Diversos – ASD: servidor público aprovado 

em concurso público com escolaridade exigida de ensino fundamental; 

II – Apoio Técnico e Administrativo – ATA: servidor público aprovado em 

concurso público com escolaridade exigida de ensino médio; 

III – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF: servidor público 

aprovado em concurso público com escolaridade exigida de ensino médio; 

lV - Atividades De Nível Superior – ANS: servidor público aprovado em 

concurso público com escolaridade exigida de ensino superior;  

 

Seção II 

Do Enquadramento 

 

Art. 7º - Para os concursados, empossados a partir da promulgação desta 

lei, aplicar-se-á o nível de vencimento inicial para o cargo e classe correspondente à 

função a que se candidatou.  
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Art. 8º - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão 

primeiramente enquadrados, neste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração na 

carreira conforme disposto no anexo I, II, III  e IV, mediante contagem de tempo de 

efetivo exercício na carreira, apurado até a data da publicação da presente Lei no 

Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo exercício no cargo 

corresponderá a referência no qual o cargo foi enquadrado. 

Parágrafo Único - O enquadramento previsto neste artigo será realizado 

exclusivamente para fins de integração dos profissionais deste plano nas carreiras de 

que trata esta lei.  

Seção III 

Da Composição da Carreira e do Ingresso 

 

Art. 9º - Integram o Plano de Carreira dos servidores do quadro da presente 

Lei do Município de Vilhena os profissionais que exercem atividades diversas. 

I – Os servidores detentores dos cargos citados na presente Lei, 

devidamente habilitados, serão inseridos neste plano de cargos, carreiras e 

remuneração, na referência e classe correspondente ao tempo de serviço com que 

contem na entrada em vigor desta Lei Complementar, com quantitativo de vagas 

fixado conforme Lei, sendo inseridos neste plano de cargos, carreiras e 

remuneração, na referência e classe correspondente ao tempo de serviço já 

adquirido, independente de avaliação de desempenho. 

II – Aos servidores deste Plano, contratados anteriormente ou na vigência 

desta Lei, que prestaram ou venham a prestar concurso público para outro cargo fica 

assegurada a contagem do tempo de serviço para fins de anuenio e concessão de 

licença prêmio na forma prevista em Lei. 

 

Capitulo IV 

Da Progressão e da Promoção Funcional 

 

Art. 10 - A progressão funcional visa proporcionar oportunidade de 

crescimento na carreira, objetivando a realização pessoal e profissional dos recursos 
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humanos da Administração Pública Municipal, através das seguintes modalidades: 

I – progressão que se dará por antiguidade: é a alteração de referência 

dentro da mesma classe (horizontalmente), em decorrência do tempo no exercício do 

cargo em uma referência para imediatamente seguinte à ocupada. 

Art. 11 - A progressão de uma referência para outra imediatamente posterior 

será automática e de acordo com o tempo de efetivo exercício no cargo, devendo 

contar interstício mínimo de 02 (dois) anos para sua concessão, sendo que os efeitos 

financeiros da primeira progressão somente se darão após aprovação no estágio 

probatório. 

Art. 12 - Na elevação de uma referência para outra imediatamente posterior 

será aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento da referência 

anterior, conforme a Tabela do Anexo IV desta Lei Complementar. 

Art. 13 - Cabe a Secretaria Municipal de Administração, como órgão central 

de recursos humanos, providências necessárias ao cumprimento das progressões 

instituídas por esta Lei. 

 

Capitulo V  

Das Vantagens 

 

Art. 14 - Ficam asseguradas aos servidores deste Plano todas as vantagens 

existentes e aplicáveis aos demais servidores da Administração Municipal, conforme 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, bem como:  

I – gratificação pelo exercício de cargo em comissão, conforme símbolo e 

valores fixados em Lei Específica – reservando – se ao servidor o direto de opção 

pela totalidade da remuneração do cargo em comissão ou pela totalidade do cargo 

efetivo acrescida da devida gratificação; 

II – pelo exercício de função gratificada (FG), devida a servidor designado 

pelo Prefeito Municipal, conforme símbolo e valores fixados conforme símbolo e 

valores fixados em Lei Específica; 

III – pela prestação de serviço extraordinário, em razão do trabalho realizado 

em horas excedentes ao expediente diário normal, por exigência da própria atividade 
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funcional ou por motivo de força maior ou de situação excepcional, limitada até duas 

horas por dia sendo cada hora remunerada a razão de 50% (cinquenta por cento) de 

acréscimo a hora normal ou 100% (cem por cento) se o trabalho for prestado em 

domingos ou feriados; 

IV – pela participação em Comissão Especiais, será concedido gratificação 

especial, como estímulo a dedicação ao serviço, conforme critérios definidos em 

regulamento aos demais. 

V – Gratificação por Trabalho em Frente de Serviço será devida a servidores 

lotados na Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos pelo efetivo exercício 

em frente de serviço, conforme critérios definidos em regulamento. 

VI – Gratificação de Escolaridade: concedida pela elevação da escolaridade 

e da habilitação profissional pós ingresso na carreira destinada aos servidores deste 

plano conforme percentuais abaixo: 

a – de 5% (cinco por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão 

do Ensino Fundamental; 

b – de 15% (cinco por cento) sobre salário base do servidor pela conclusão 

do Ensino Médio e/ou pela conclusão de Curso Profissionalizante; 

c – de 25% (dez por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão 

de Ensino Superior; 

d – de 30% (quinze por cento) sobre o salário base do servidor pela 

conclusão de cursos pós - graduação; 

e – de 35% (cinco por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão 

de cursos de mestrado e; 

f – de 40% (cinco por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão 

de cursos de doutorado; 

§ 1º - Os percentuais de que trata o inciso VI não são cumulativos; 

§ 2º - A gratificação de escolaridade deverá ser solicitada mediante 

requerimento do interessado e comprovação de titulação, através de juntada de 

fotocópia autenticada de certificado de conclusão do curso, devidamente registrado, 

sendo concedida após análise e parecer favorável da Procuradoria Geral do 

Município e da Secretaria Municipal de Administração; 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA 
Gabinete da Prefeita 

 
 

7 

 

§ 3º - Contarão, para efeito de evolução na carreira por Gratificação de 

Escolaridade, os cursos devidamente concluídos, regulamentados e aprovados pelo 

MEC; 

§ 4º - nos casos de cumulação legal de cargos, a titulação utilizada para 

obtenção do benefício em um dos cargos não poderá ser utilizada em outro cargo; 

VII – Gratificação de Interiorização: fica assegurada a todos os profissionais 

contemplados neste Plano, enquanto exercerem suas atividades na Zona Rural uma 

gratificação de interiorização de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário base do 

servidor, e obedecerá a critérios de distâncias medidas a partir dos limites do 

perímetro urbano da cidade de Vilhena de acordo com as especificações abaixo:  

a - Gratificação de 15% (quinze por cento) para quem atuar em locais 

distantes até 10 (dez) quilômetros; 

b - Gratificação de 20% (vinte por cento) para quem atuar em locais distantes 

entre 10 (dez) e 15 (quinze) quilômetros; 

c - Gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) para quem atuar em locais 

distantes superiores a 15 (quinze) quilômetros. 

Art. 15 - Ao servidor investido em função de direção, chefia, assessoramento 

ou agente político, que contar com 08 (oito) anos completos, consecutivos ou não, de 

exercício na referida função mediante requerimento do interessado, terá adicionada a 

remuneração do cargo efetivo, a título de vantagem pessoal, a importância 

equivalente a fração de 1/8 (um oitavo) da remuneração do cargo em comissão, 

função gratificada ou de agente político, devida a gratificação pelo seu exercício. 

I - O acréscimo de que trata este artigo somente a partir do 8 (oitavo) ano, e 

a cada ano subsequente, será incorporada igual importância equivalente a 1/8 (um 

oitavo) até o limite de 8/8 (oito oitavos); 

II - Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no 

período de 01 (um) ano a importância a ser incorporada terá por base de cálculo a 

função exercida por maior tempo; 

III - Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 

um ano, após a incorporação da fração de 8/8 (oito oitavos), poderá haver a 

atualização progressiva das parcelas incorporadas, observado o disposto neste 
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artigo; 

IV - Enquanto exercer cargo em comissão ou função de agente político, o 

servidor não perceberá a parcela a cuja adição fez jus, exceto no caso de opção 

pelo vencimento do cargo efetivo, nos termos permitidos por esta Lei Complementar; 

V - Para incorporação, em regra, aplica-se o disposto no caput, porem 

sempre que o cálculo previsto resultar de valor mais elevado que o das parcelas já 

incorporadas, tais parcelas serão atualizadas progressivamente; 

VI - O Servidor que já houver incorporado parcelas ao cargo efetivo e vier a 

tomar posse em novo cargo mediante concurso público, considera – se direito 

adquirido quanto as parcelas já incorporadas no cargo anterior, prosseguindo no 

novo cargo a contagem sucessiva de parcelas até o limite de 8/8 (oito oitavos). 

Art. 16 - O auxílio – transporte será sempre devido ao servidor integrante 

deste Plano, conforme definido em regulamento, independemente de qualquer outra 

vantagem que o mesmo venha a perceber. 

§ 1º - O auxílio – transporte será reajustado todo ano conforme o valor da 

tarifa do transporte coletivo e obedecerá a seguinte fórmula de cálculo X.Y.Z=T 

sendo: X dias úteis, Y quantidade de deslocamento, Z valor atual da tarifa e T o total. 

§ 2º - O auxílio – transporte deverá ser pago devidamente conforme a 

quantidade de deslocamento do servidor sendo devido em dobro para os servidores 

que fazem dois horários ou possuem dois contratos com o Município. 

Art. 17 - O Auxílio-Alimentação, concedido aos servidores desta Lei 

Complementar lotados e em efetivo exercício, no valor mensal de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com caráter indenizatório, não refletirá em nenhuma outra 

vantagem pecuniária recebida, não se incorporará para quaisquer efeitos, não 

sofrerá descontos e não será considerado para fins de incidência de imposto de 

renda ou contribuição previdenciária. 

Art. 18 - A licença prêmio será devida ao servidor na forma definida no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vilhena, Instituídos pela 

Lei Complementar n. 007, de 24 de Outubro de 1996. 

Parágrafo Único - Adquirido o direito a usufruto da licença prêmio, sem que 

o servidor possa goza - lá por necessidade do serviço, fica assegurada o direito a 
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indenização da mesma, a depender da disponibilidade orçamentária e financeira do 

órgão a que o mesmo estiver vinculado.  

Art. 19 - As férias serão devidas ao servidor na forma definida no Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vilhena, Instituídos pela Lei 

Complementar n. 007, de 24 de Outubro de 1996. 

 
Capitulo VI 

Disposições Gerais, Transitórias e Finais 
 

 
Art. 20 - A Comissão de Gestão deste Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração, foi instituída pelo DECRETO Nº 40.316/2017, com a finalidade de 

alterar, orientar sua implantação e operacionalização. 

Parágrafo único. A Comissão instituída pelo DECRETO citado acima, 

composta paritariamente, pelo Município de Vilhena, sendo: 

 

I – 05 (cinco) representantes do SINDSUL – Sindicato dos Servidores 

Municipais do Cone Sul de Rondônia: 

a – Wanderley Ricardo Campos Torres; 

b – Everaldo Oliveira Ribeiro; 

c – Ronaldo Ribeiro Azevedo; 

d – Aparecido da Silva; 

e – Claudinei de Freitas Rosa. 

 

II - 05 (cinco) representantes do Poder Executivo: 

a – Audrey Maria Vieira; 

b – Bruno Cristiano Neves Stédile; 

c – Cléber André Alles; 

d – Leidiane Rafaela da Silva Bezerra; 

e – Tiago Cavalcanti Lima de Holanda 

 

Art. 21 - Ficam asseguradas a todos os servidores desta Lei os vencimentos 

e as vantagens pecuniárias de caráter pessoal, adquiridas em data anterior a esta 
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Lei Complementar. 

Art. 22 - As vantagens a que tiverem direito os servidores desta Lei serão 

devidas a partir de requerimento do servidor, sendo – lhe assegurado o pagamento 

retroativo, exceto quando Lei dispuser em contrário. 

Art. 23 - Fica assegurado o direito de que trata o Art. 37, X da Constituição 

Federal de 1988, quanto a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores de 

que trata esta Lei, para recomposição das perdas de acordo com índice e data base 

fixados. 

Art. 24 - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta 

do orçamento vigente de cada órgão a que o servidor do grupo desta Lei estiver 

vinculado. 

Art. 25 A jornada semanal de trabalho dos titulares dos cargos deste plano 

será de 40 (quarenta) e/ou 20 (vinte) horas semanais, podendo nos contratos de 40 

(quarenta), ser executada em horário corrido de 06 (seis) horas diárias, no período 

instituído pela Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 27 - Ficam revogados as disposições em contrário aplicáveis aos cargos 

deste plano previstas na Lei Complementar nº 008, de 29 de Outubro de 1996, e 

suas alterações, bem como o que dispuser em contrário a Lei Complementar nº 007, 

de 24 de Outubro de 1996. 

 

 

 

Gabinete da Prefeita, Paço Municipal. 

Vilhena, 01 de janeiro de 2018 
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A Comissão de Gestão deste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, foi 
instituída pelo DECRETO Nº 40.316/2017 

 
 

05 (cinco) representantes do SINDSUL – Sindicato dos Servidores 
Municipais do Cone Sul de Rondônia: 

 
_____________________________________________________________ 

Wanderley Ricardo Campos Torres; 
 

_____________________________________________________________ 
Everaldo Oliveira Ribeiro; 

 
_____________________________________________________________ 

Ronaldo Ribeiro Azevedo; 
 

_____________________________________________________________ 
Aparecido da Silva; 

 
_____________________________________________________________ 

Claudinei de Freitas Rosa. 
 
 
 

05 (cinco) representantes do Poder Executivo: 
 

_____________________________________________________________ 

Audrey Maria Vieira; 

 
_____________________________________________________________ 

Bruno Cristiano Neves Stédile; 

 
_____________________________________________________________ 

Cléber André Alles; 

 
_____________________________________________________________ 

Leidiane Rafaela da Silva Bezerra; 

 
_____________________________________________________________ 

Tiago Cavalcanti Lima de Holanda 
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ANEXO I  
COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS 

GRUPOS OCUPACIONAIS CARGOS 

Grupo Ocupacional Atividades de  

Nível Superior – ANS 100 Analista de Sistemas 

 Arquiteto 

 Assistente Social 

 Contador 

 Economista 

 Engenheiro Agrônomo 

 Engenheiro Civil 

 Médico Veterinário 

 Nutricionista 

 Psicólogo 

 Engenheiro Eletricista 

 Administrador de Empresas  

 Biólogo  

 Engenheiro Ambiental 

 Engenheiro de Tráfego 

 Engenheiro Sanitarista 

 Geólogo 

 Jornalista 

 Químico  

 Turismólogo 

 Zootecnista 

 Educador Físico 

Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização – TAF 200 

 

Fiscal de Obras e Posturas 

 Fiscal Tributário 

 Fiscal de I.T.B.I. 

 Fiscal de Meio Ambiente 

Grupo Ocupacional Apoio Técnico Administrativo 

- ATA 400 

 

 Chapeador 

 Desenhista 

 Eletricista de Viaturas e Equipamentos  

 Mecânico Geral 

 Mestre de Obras  

 Operador de Maquinas Leves 

 Operador de Motoniveladora 

 Operador de Pá-carregadeira 

 Operador de Retroescavadeira 

 Operador de Trator de Esteira 

 Programador de VT 

 Técnico em Agropecuária 

 Técnico em Contabilidade 
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 Técnico em Edificações  

 Técnico em Laboratório de Solo 

 Topógrafo 

 Soldador (L C 043/2001) 

 Torneiro Mecânico (LC 43/2001) 

 Motorista de Viaturas Pesadas 

 Técnico em Telecomunicações 

 Técnico de Meio Ambiente 

 Técnico em Laboratório de Ciências Agrárias 

Grupo Ocupacional Apoio Operacional e Serviços 

Diversos - ASD 500 

 

 Auxiliar Mecânico 

 Borracheiro 

 Carpinteiro 

 Cinegrafista 

 Coveiro 

 Eletricista Predial 

 Encanador Hidro Sanitário 

 Fotógrafo 

 Motorista de Viaturas Leves 

 Cozinheira (L C 085/2003) 

 Pedreiro 

 Pintor 

 Serviços Gerais 

 Telefonista  

 Vigia  

 Operador de Som (L C 043/2001) 

 Costureira 
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ANEXO II 

 

LINHAS DE TRANSPOSIÇÃO 

 

GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 100 

SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

ÓRGÃO 

Analista de Sistemas DIVERSOS 

Arquiteto SEMPLAN/SEMTER 

Assistente Social SEMUS/SEMAS 

Contador DIVERSOS 

Economista SEMFAZ/SEMPLAN 

Engenheiro Agrônomo SEMTER/SEMMA/SEMAGRI 

Engenheiro Civil DIVERSOS 

Médico Veterinário SEMUS/SEMAGRI 

Nutricionista SEMUS/SEMD/SEMAS 

Psicólogo SEMUS/SEMAS/SEMD 

Engenheiro Eletricista SEMPLAN/SEMOSP 

Administrador de Empresas  SEMTIC/CGM 

Biólogo  SEMMA 

Engenheiro Ambiental SEMMA 

Engenheiro de Tráfego SEMTRAN 

Engenheiro Sanitarista SEMAS 

Geólogo SEMMA 

Jornalista SEMCOM 

Químico SEMAGRI/SEMMA 

Turismólogo SEMMA/SEMTIC 

Zootecnista SEMMA 

Educador Físico SEMUS/SEMAS/SEMEC 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL: TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO TAF 200 
SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA FUNCIONAL ÓRGÃO 

Fiscal de Obras e Posturas SEMPLAN 

Fiscal Tributário SEMFAZ 

Fiscal de I.T.B.I SEMTER 

Fiscal de Meio Ambiente SEMMA 
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 GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - 

ATA 400 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

ÓRGÃO 

Chapeador  SEMOSP 

Desenhista DIVERSOS  

Eletricista de Viaturas e 

Equipamentos 

SEMOSP 

Mecânico Geral  SEMOSP 

Mestre de Obras SEMOSP 

Operador de Maquinas 

Leves 

SEMOSP/SEMAGRI 

Operador de 

Motoniveladora 

SEMOSP/SEMAGRI 

Operador de Pá 

Carregadeira 

SEMOSP/SEMAGRI 

Operador de 

Retroescavadeira 

SEMOSP/SEMAGRI 

Operador de Trator de 

Esteira 

SEMOSP/SEMAGRI 

Programador de VT SEMCOM 

Técnico em Agropecuária SEMTER/SEMAGRI/SEMMA 

Técnico em Contabilidade DIVERSOS 

Técnico em Edificações SEMPLAN 

Técnico em Laboratório de 

Solos 

SEMOSP 

Topógrafo SEMTER 

Soldador SEMOSP 

Torneiro Mecânico SEMOSP 

Motorista de Viaturas 

Pesadas 

DIVERSOS 

Técnico em 

Telecomunicações 

SEMAD 

Técnico em Meio 

Ambiente 

SEMMA 

Técnico em Laboratório de 

Ciências Agrárias 

SEMAGRI 
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GRUPO OCUPACIONAL: APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS 

DIVERSOS - ASD 500 
SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA FUNCIONAL ÓRGÃO 

Auxiliar Mecânico SEMOSP 

Borracheiro SEMOSP 

Carpinteiro SEMOSP/SEMAD 

Cinegrafista SEMCOM 

Coveiro  SEMOSP 

Eletricista Predial DIVERSOS 

Encanador Hidro Sanitário SEMOSP 

Fotógrafo SEMCOM 

Motorista de Viaturas 

Leves 

DIVERSOS 

Pedreiro SEMOSP/SEMAD 

Pintor SEMOSP 

Serviços Gerais DIVERSOS 

Telefonista DIVERSOS 

Vigia DIVERSOS 

Operador de Som SEMED/GABINETE 

Cozinheira SEMUS/SEMAS 

Costureira SEMUS/SEMAS/SEMED 
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ANEXO III  
REDAÇÃO DADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES NSº 089/2003, 092/2004, 097/2004 e 

068/2002. 
As Leis Complementares ns. 010/97; 017/98; 043/01; 051/2002 e 085/2003 foram revogadas pela 

Lei Complementar n. 089/2003.  

HIERARQUIZAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS 100 

CARGO QUANT CÓDIGO CLASSE 
REFERENCIA  

SALARIAL INICIAL 

Analista de Sistemas 04 ANS-102 G I 

Arquiteto 04 ANS-103 L I 

Assistente Social 20 ANS-104 J I 

Contador 11 ANS-109 K I 

Economista 04 ANS-110 K I 

Engenheiro Agrônomo 04 ANS-112 L      I 

Engenheiro Civil 11 ANS-113 L I 

Médico Veterinário 04 ANS-119 L I 

Nutricionista 09 ANS-120 J I 

Psicólogo 20 ANS-121 J I 

Engenheiro Eletricista 04 ANS-122 L I 

Administrador de Empresas 06 ANS-123 I I 

Biólogo  03 ANS-124 G I 

Engenheiro Ambiental 03 ANS-125 l l 

Engenheiro de Tráfego 02 ANS-126 l l 

Engenheiro Sanitarista 03 ANS-127 I I 

Geólogo 03 ANS-128 G l 

Jornalista 03 ANS-129 G l 

Químico 04 ANS-131 G I 

Turismólogo 03 ANS-132 G l 

Zootecnista 02 ANS-133 G l 

Educador Físico 02 ANS-134 J I 

 

GRUPO OCUPACIONAL:TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- 
TAF 200 
 

CARGO  CÓDIGO CLASSE 
REFERENCIA  

SALARIAL INICIAL 

Fiscal de Obras e Posturas 15 TAF-201 F I 

Fiscal Tributário 20 TAF-203 F I 

Fiscal de I.T.B.I 03 TAF-204 F l 

Fiscal de Meio Ambiente 03 TAF-205 F l 
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GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - ATA 400 
  

CARGO QUANT CÓDIGO CLASSE 
REFERENCIA  

SALARIAL INICIAL 

     

Chapeador 04 ATA-402 E I 

Desenhista 08 ATA-403 D I 

Eletricista de Viaturas e Equipamentos 07 ATA-404 D I 

Mecânico Geral 15 ATA-405 E I 

Mestre de Obras 08 ATA-406 C I 

Operador de Máquinas Leves 13 ATA-408 C I 

Operador de Motoniveladora 10 ATA-409 E I 

Operador de Pá Carregadeira 10 ATA-410 E I 

Operador de Retroescavadeira 10 ATA-411 E I 

Operador de Trator de Esteira 10 ATA-412 E I 

Programador de VT 04 ATA-413 D I 

Técnico em Agropecuária 08 ATA-417 D I 

Técnico em Contabilidade 10 ATA-418 D I 

Técnico em Edificações 05 ATA-419 D I 

Técnico em Laboratório de Solos 05 ATA-423 D I 

Topógrafo 05 ATA-425 D I 

Soldador 04 ATA-426 D I 

Torneiro Mecânico 04 ATA-427 D I 

Motorista de Viaturas Pesadas 50 ATA-430 D I 

Técnico em Telecomunicações 02 ATA-432 E I 

Técnico em Meio Ambiente 03 ATA-435 D I 

Técnico em Laboratório de Ciências 

Agrárias 
04 ATA-436 D I 

 

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS DIVERSOS-ASD 500 
 

CARGO QUANT CÓDIGO CLASSE 
REFERENCIA  

SALARIAL INICIAL 

     

Auxiliar de Mecânico 15 ASD-505 A I 

Borracheiro 05 ASD-508 B I 

Carpinteiro 10 ASD-509 B I 

Cinegrafista 05 ASD-510 B I 

Coveiro 05 ASD-511 A I 

Eletricista Predial 10 ASD-512 B I 

Encanador Hidro Sanitário 07 ASD-513 B I 

Fotógrafo 03 ASD-514 B I 

Motorista de Viaturas Leves 25 ASD-518 B I 

Pedreiro 15 ASD-520 B I 
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Pintor 10 ASD-521 B I 

Serviços Gerais 500 ASD-524 A I 

Telefonista 10 ASD-525 B I 

Vigia 160 ASD-526 A I 

Operador de Som 04 ASD-530 B I 

Cozinheira 20 ASD-531 A I 

Costureira 05 ASD-532 A l 
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ANEXO V 

 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

(Redação dada pelas Leis Complementares nsº 043/2001; 085/2003; 100/2005; 105/2006 

163/2011, 211/2014 e 235/2016) 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Analista de Sistemas 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO: ANS-102 CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Planejar, coordenar, supervisionar, operacionalizar e dirigir as atividades relacionadas a 

processamento eletrônico de dados. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional do CRA. 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Superior de Ciências da Computação. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Ensino de técnicas de processamento de dados; 

-Desempenho de cargo de supervisão ou chefia nas áreas de análise, programação, operação, 

digitação, controle e preparo; 

-Estudos, projetos, análises, perícias, avaliações, auditorias, pareceres, pesquisas, consultoria, 

laudos, arbitramentos e relatórios técnicos relativos ao processamento eletrônico de dados; 

-Planejamento ou projetos em geral de sistemas que envolvam o processamento eletrônico de 

dados; 

-Elaboração de orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e sistemas para 

processamento eletrônico de dados; 

-Acompanhamento, fiscalização e controle de projetos ou sistemas de processamento eletrônico de 

dados, em produção; 
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-Gerenciamento de arquivos utilizados em processamento eletrônico de dados; 

-Definição, estruturação, teste e simulação de programas e sistemas; 

-Codificação, elaboração, teste e simulação de programas; 

-Estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e sistemas, assim como de 

máquinas e aparelhos envolvidos em processamento eletrônico de dados; 

-Pesquisas de novas aplicações e otimizações operacionais; 

-Desempenho principal de atividades diretamente relacionada à manipulação e operação dos 

aparelhos ou máquinas necessárias ao processamento eletrônico de dados; 

-Desempenho principal de atividade de codificação de dados e preparo de serviços a serem 

executados em equipamentos de processamento eletrônico de dados, atividades estas que 

envolvam técnicas especiais de codificação e linguagens de serviços computadorizados; 

-Desempenho principal de atividades relacionadas ao controle de qualidade dos serviços 

executados em equipamento de processamento eletrônico de dados; 

-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Arquiteto 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO: ANS-103 CLASSE: K 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, coordenar, supervisionar, operacionalizar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, 

paisagísticos, monumentos, loteamentos e outras obras, estudando características, preparando 

programas e métodos de trabalho, especificando recursos necessários, para permitir a construção, 

montagem e manutenção das mencionadas obras e a ordenação estética e funcional da paisagem. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional do CREA 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Superior de Arquitetura 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e 

estéticos, para integrar elementos estruturais dentro de um espaço físico; 

-Elaborar o projeto final, segundo sua capacidade criativa e obedecendo as normas, regulamentos 

de construção vigente e estilos arquitetônicos de lugar, para orientar os trabalhos de construção ou 

reforma de edificações, conjunto urbano e outras obras; 

-Preparar previsões detalhadas das necessidades de construção, determinando e calculando 

materiais, mão-de-obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para 

análise quanto à realização do projeto; 

-Prestar assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos com projetistas, 

empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a 

coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância às normas e especificações 

contratuais; 

-Planejar, orientar e fiscalizar os serviços de reforma e reparo de edificações, de recomposição 

paisagística e de outras obras arquitetônicas, distribuindo e acompanhando os trabalhos, para 

garantir a observância das especificações e dos prazos previstos; 

-Preparar esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e 

residenciais e das instalações de recreio, e outros serviços comunitários, para permitir uma 

visualização da ordenação futura da área; 

-Projetar a paisagem, harmonizando o traçado com as características do terreno dos edifícios 

existentes e levando em conta as obras previstas, para assegurar a preservação dos monumentos 

naturais e o equilíbrio ecológico do meio ambiente; 

-Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, emitir laudos e pareceres técnicos, de acordo com 

sua experiência, conhecimento e critérios específicos, para fornecer orientação segura segundo a 

natureza do fato gerador; 

-Consultar especialistas nas áreas de arquitetura, engenharia e outras, discutindo o arranjo geral 

das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico-funcional 

do conjunto, para determinar a viabilidade técnica e financeira do projeto; 

-Planejar a construção, com todas as minúcias, fazendo os projetos, maquetes e orçamento, 

pesquisando o material a ser utilizado, para possibilitar a orientação, acompanhamento e 

fiscalização do desenvolvimento da obra; 
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-Recorrer ao sociólogo, conhecendo as características culturais, econômicas e sociais da população 

a qual se destinará a construção, para decidir sobre a melhor maneira de harmonizar os projetos 

com estas características; 

-Planejar áreas livres não construídas, projetando parques, praças, jardins, clubes, enfim, todas as 

áreas que devem ser equipadas para o uso social e recreativo, analisando as condições e 

disposição dos terrenos, para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem; 

-Estudar os projetos urbanísticos e de loteamento, analisando o solo, condições climáticas, 

vegetação e outras, para indicar os tipos de vegetação mais adequadas; 

-Coordenar a coleta de dados referentes aos aspectos econômicos, sociais, físicos e a outros fatores 

que influem no desenvolvimento de uma zona, indicando métodos e orientando o trabalho, para 

obter os subsídios necessários à realização dos estudos de urbanizações; 

-Analisar os dados obtidos, estudando e efetuando correlações, para determinar a natureza, 

amplitude e ritmo de crescimento e desenvolvimento da região; 

-Projetar os espaços internos de maneira a satisfazerem os interesses dos usuários no tocante a 

problemas de iluminação, ventilação, acústica, dedicando-se, ainda a elaboração de projetos de 

móveis, louças, sanitários, objetos de decoração e outros. 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Assistente Social 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO: ANS - 104                       CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na área do serviço 

social nos diferentes setores da comunidade, visando contribuir para a solução de problemas 

sociais. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional de CRAS; 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Superior em Serviço Social. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais ou 20 horas 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do serviço social, realizando ações 

adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação; 

-Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do serviço social, visando ao conhecimento e a 

análise dos problemas e da realidade social e ao encaminhamento de ações relacionadas a 

questões que emergem na prática do serviço social e que se articulem com os interesses da 

comunidade; 

-Realizar estudos de casos e emitir parecer sobre os fenômenos sociais que estão a interferir nos 

mesmos, sugerindo alternativas de encaminhamento para solução da problemática social, através 

de entrevistas, visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; 

-Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações para análise e solução de 

problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens; 

-Mobilizar indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do controle dos 

programas de política social nas diversas áreas: saúde, habitação, educação, menor, seguridade 

social, assistência social, trabalho, movimentos sociais organizados e outros; 

-Realizar, coordenar, e assessorar reuniões com grupos e comunidades, no sentido de prestar 

orientação social no atendimento das aspirações pessoais, grupais e comunitárias; 

-Prestar apoio a indivíduos e grupos, mediante técnicas de redução de tensões, leitura e análise dos 

problemas pessoais e coletivos, tendo em vista a supervisão de situações conflitivas do cotidiano, 

decorrentes de alcoolismo, do desequilíbrio emocional, de problemas financeiros e outros; 

-Discutir com indivíduos, grupos e comunidades os problemas sociais que marcam seu dia a dia, 

objetivando o conhecimento crítico da realidade, com o fim de descobrir alternativas para enfrentar 

tais situações; 

-Encaminhar indivíduos, grupos e comunidades, além de outros segmentos sociais, como 

associações e movimentos sociais, objetivando a utilização dos recursos institucionais existentes, 

seja nível municipal, estadual ou federal; 

-Prestar assistência social a indivíduos e grupos das diversas instituições, bem como às 

comunidades envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, 

doentes, incapazes psicológica e fisicamente, mendigos, encarcerados, educandos, trabalhadores, 

desabrigados e migrantes, visando garantir o direito de cidadania; 

-Executar os programas de política social nas diversas instituições sociais, mediante ação educativa, 

no sentido de ampliar o nível de consciência social dos indivíduos, grupos e comunidades acerca 
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dos problemas sociais que enfrentam, assim como das alternativas existentes para a sua solução; 

-Emitir pareceres como subsídio para instrução de processos judiciais, penais, administrativos e 

sociais, remanejamento, lotação, readaptação e reabilitação de pessoal, objetivando a concessão de 

licenças, benefícios, complementação de salários, aposentadorias e outros; 

-Participar de organização, assessorar e coordenar atividades desenvolvidas através de equipes 

interprofissionais, para análise e planejamento de ações que se refiram à problemática social de 

indivíduos, grupos e comunidades; 

-Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais de serviço social, através 

de relatórios estatísticos e processuais, a fim de possibilitar a síntese da relação teoria-prática, bem 

como avaliação, sistematização e acompanhamento do trabalho desenvolvido; 

-Supervisionar estagiários de serviço social nas atividades de aprendizagem profissional, nas áreas 

de atuação; 

-Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras categorias, tendo em vista a 

atualização e aperfeiçoamento dos mesmos, visando um desempenho eficaz de suas atividades ; 

-Assessorar chefias hierarquicamente superiores em assuntos de sua competência; 

-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Contador 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO:   ANS - 109               CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Planejar, organizar, supervisionar, orientar e dirigir a execução das atividades contábeis, de acordo 

com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários a elaboração 

orçamentária e ao controle de situação patrimonial e financeira da instituição. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional Equivalente 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior em Ciências Contábeis 
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar o sistema de registro e operações, atendendo as necessidades administrativas e as 

exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; 

-Supervisionar os trabalhos de compatibilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 

processamento, para assegurar a observação do plano de contas adotado; 

-Inspecionar regularmente a escrituração, verificando se os registros efetuados correspondem aos 

documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; 

-Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos 

apresentados, localizando e eliminando os possíveis erros, para assegurar a correção das 

operações contábeis; 

-Proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza; 

-Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo, adotando os índices apontados em cada caso, 

para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; 

-Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas 

contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais de situação patrimonial, econômica e 

financeira da instituição; 

-Preparar declaração do Imposto de Renda da instituição, segundo a legislação que rege a matéria, 

para apurar o valor do tributo devido; 

-Elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentando 

dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao 

relatório; 

-Assessorar o Prefeito em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando 

pareceres a luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de 

políticas e instrumentos de ação; 

-Examinar livros contábeis, verificando os termos de abertura e encerramento, número e data de 

registro, escrituração, lançamento em geral e documentos referentes à receita e despesas; 

-Verificar os registros de classificação de materiais adquiridos, orientando quanto aos procedimentos 

para baixa e alienação de bens; 

-Examinar a documentação referente à execução do orçamento, verificando a contabilidade dos 

documentos de comprovação de despesas e se os gastos com investimentos ou custeio se com-

portam dentro dos níveis autorizados pela autoridade competente ; 
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-Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Economista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS – 100 

CÓDIGO: ANS - 110                  CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, pesquisar e analisar as previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, 

formulando soluções e diretrizes para os problemas econômicos, executando tarefas relativas a 

orçamento financeiros da organização, conciliando programas e promovendo eficiente utilização de 

recursos e contenção de custos. 

ESPECIFICAÇÕES; 

-Registro Profissional Equivalente 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior em Ciências Econômicas 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar, analisar e estudar as previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, 

aplicando os princípios e teorias da economia no tratamento de assuntos referente a produção, 

incremento e distribuição de bens; 

-Realizar estudos e pesquisas destinados a identificar as causas determinantes da produção e a 

forma de promover uma distribuição satisfatória dos seus resultados pela coletividade, de acordo 

com a contribuição de cada um; 

-Pesquisar, analisar e interpretar dados econômicos e estatísticos, procurando, através do uso de 

modelos matemáticos, uma representação do comportamento dos fenômenos econômicos da 

realidade; 

-Elaborar estudos destinados ao planejamento global, regional e setorial de atividades a serem 

desempenhadas pelo sistema econômico; 
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-Analisar dados coletados relativos à política econômica, financeira, orçamentária, comercial, 

cambial, de crédito e outras, para formular estratégias de ação adequadas a cada caso; 

-Traçar planos econômicos, baseando-se nos estudos e análises efetuados e em informes coletados 

sobre os aspectos conjunturais da economia; 

-Organizar e dirigir pesquisas sobre o mercado consumidor, elaborando questionários e outros 

instrumentos necessários à coleta de informações, para investigar a reação do consumidor com 

relação a determinados produtos e serviços; 

-Selecionar amostras representativas da população em setores locais, regionais ou nacionais, 

empregando técnicas estatísticas adequadas para possibilitar a sua utilização em investigação sobre 

o mercado; 

-Examinar o fluxo de caixa durante o exercício considerado, verificando documentos pertinentes, 

para certificar-se da correção dos balanços; 

-Planejar, elaborar os programas financeiros e orçamentários calculando e especificando receitas e 

custos durante o período considerando, para permitir o desenvolvimento equilibrado da instituição na 

área financeira; 

-Dirigir as atividades rotineiras e especiais de sua área, dividindo, ordenando e orientando as 

tarefas, para assegurar a observância dos prazos e a qualidade dos serviços; 

-Identificar os meios adequados para uma distribuição equilibrada de rendas entre os indivíduos de 

uma coletividade; 

-Realizar estudos e análises financeiros a respeito de investimentos de capital, rentabilidade e 

projetos, instalações e obtenção de recursos financeiros necessários à consecução dos projetos; 

-Providenciar o levantamento de dados e informações indispensáveis a justificativas econômicas de 

novos projetos ou modificação dos existentes; 

-Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e diferentes níveis, 

interpretando seu significado e os fenômenos retratados, para decidir sobre sua utilização na 

solução de problemas ou políticas a serem adotadas; 

-Elaborar projetos de financiamento para captação de recursos, acompanhando suas negociações; 

-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro Agrônomo 
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GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO:   ANS - 112        CLASSE: K 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, coordenar, acompanhar e executar programas e projetos referentes a cultivos agrícolas, 

desenvolvimento agro-pecuário e pastos, orientando e controlando técnicas de utilização de terras, 

para possibilitar maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional do CREA 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior de Engenharia Agronômica 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA; 

-Planejar, coordenar e acompanhar as atividades de apoio e 

defesa da produção agropecuária, irrigação e recursos naturais, analisando dados e informações, 

para melhor avaliação das atividades desses setores; 

-Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com o tipo de solo e clima, efetuando estudos, 

experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o 

crescimento de plantas, e adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras 

características dos cultivos agrícolas; 

-Pesquisar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de 

inseto, com abreviado ou aprimorar os já existentes, baseando-se era experiências, para preservar a 

vida das plantas e assegurar o maior rendimento do cultivo? 

-Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura, silvicultura, caprinocultura e outros, para elaborar 

novos métodos e/ou aperfeiçoar os já existentes, visando a obtenção de maior rendimento e 

qualidade dos produtos; 

-Orientar os agricultores e outros trabalhadores rurais sobre sistemas e técnicas de exploração 

agrícola, fornecendo indicações sobre épocas e sistemas e plantio, custo de cultivos, variedades a 

empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades novas ou 

melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; 

-Planejar, promover e coordenar as atividades relativas a produção, aquisição, conservação, 

comercialização e distribuição de sementes e mudas; 
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-Prestar assistência técnica as hortas comunitárias, orientando os horticultores sobre os trabalhos 

dessa cultura, para obter produtos de boa qualidade; 

-Promover a exploração racional da fruticultura, cultivando uma ou várias espécies frutíferas, visando 

aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e minimizar os efeitos da 

intermediação; 

-Prorrogar as atividades do sistema de estações de avisos fitos-sanitários, objetivando a aplicação 

integrada das diversas técnicas de combate as pragas do algodoeiro, supervisionando os trabalhos 

desenvolvidos nas usinas demonstrativas e implantadas pelas estações; 

-Levantar informações sobre as ofertas de alimentos de origem animal, vegetal e pescado, para 

avaliação do quadro alimentar da população rural e orientar os programas de saúde; 

-Realizar levantamento de cadastro rural, visando ao aproveitamento econômico das terras, a 

aplicação ao desenvolvimento do crédito agrícola; 

-Organizar campanhas de profissionais e combate a doenças e pragas em vegetais; 

-Levantar dados e informações agroeconômicos de pequenos agricultores, visando à elaboração de 

propostas e projetos; 

-Discutir com agricultores fórmulas que se ajustem a realidade do campo, no que concerne ao tipo 

de titulação de sua propriedade; 

-Analisar e fazer avaliações de projetos de exploração agropecuária, apresentados por ocupantes de 

terras devolutas; 

-Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

devolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro Civil 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO: ANS - 113                 CLASSE: K 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia civil, preparação 

de planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, 

manutenção e reparo de obras e assegurar os padrões técnicos exigidos. 

ESPECIFICAÇÃO: 
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-Registro Profissional do CREA; 

-Ser aprovado em Concurso Público; 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior em Engenharia Civil 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar e elaborar projetos de engenharia civil, estudando traçados e especificações, preparando 

plantas, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e orientar o traçado, a 

construção, conservação e remodelação de obras dentro dos padrões técnicos; 

-Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 

encaminhando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para 

a construção; 

-Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que 

se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 

-Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam 

as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança 

recomendado; 

-Examinar os projetos e realizar estudos necessários para a determinação do local mais adequado 

para construção, calculando a natureza e o volume de circulação de ar, da terra e da água, a fim de 

determinar as suas conseqüências em relação ao projeto; 

-Estudar, projetar, fiscalizar e supervisionar os trabalhos relacionados com a construção de estradas, 

pontes, pontiIhões, bueiros, túneis, viadutos, edifícios e a instalação, o funcionamento e a 

conservação de redes hidráulicas de distribuição de esgotos e de água, observando plantas e 

especificações, para assegurar a execução dos serviços de higiene e saneamento dentro dos 

padrões técnicos exigidos; 

-Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 

consultando tabela e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga 

calculada, pressões de águas, resistência aos eventos e mudanças de temperatura, para apurar a 

natureza dos materiais que deverão ser utilizados na construção; 

-Consultar os outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos 

de edifícios e paisagistas trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir 

sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada; 
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-Estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de filtragem e distribuição 

de águas potáveis sistema de drenagem e outras construções de saneamento, analisando 

características e resultados a alcançar, para estabelecer as tarefas e etapas de desenvolvimento 

dos projetos sanitários; 

-Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, 

manutenção e reparos das instalações e equipamentos sanitários, determinando e calculando 

materiais, seus custos e mão-de-obra, para estabelecer os recursos indispensáveis a execução do 

projeto; 

-Realizar projetos de construção de esgotos, sistemas de água servidas e demais instalações 

sanitárias, examinando-os minuciosamente, efetuando cálculos, comparando dados, para 

assegurar-se de que os mesmos satisfazem os requisitos técnicos e legais; 

-Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, examinando a existência de 

focos de contaminação, para estabelecer a necessidade de canais de drenagem e obras de 

escoamento de esgoto; 

-Analisar bacias hidrográficas, verificando o comportamento do regime de precipitação fluvial, com a 

finalidade de elaborar projetos de drenagem e rodovias; 

-Desenhar plantas baixas com cadastro, marcação de curvas horizontais e outros elementos 

necessários à localização, recorrendo à colaboração de outros especialistas, para elaboração de 

projetos de rodovias e terminais rodoviários; 

-Participar de projetos-pilotos de construção, visitando os trabalhos, promovendo treinamentos e 

aconselhando quanto a utilização correta das técnicas e processos, para assegurar o cumprimento 

dos padrões de qualidade e segurança recomendados; 

-Fornecer orientação técnica e revisão teórica e prática à profissionais e auxiliares, no 

desenvolvimento de projetos e detalhes complementares, acompanhando a sua execução, para 

possibilitar o atendimento às normas e especificações técnicas; 

-Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Médico Veterinário 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS 100 

CÓDIGO:    ANS - 119          CLASSE: K 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando 

conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros 

métodos para assegurar a sanidade do rebanho, produção racional e econômica de alimentos e a 

saúde da comunidade; 

-Pesquisar a natureza, causas e desenvolvimento das doenças dos animais, analisando resultados 

testes e observando o efeito de medicamentos, para estabelecer métodos eficazes para o seu 

tratamento. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior de Medicina Veterinária 

JORNADA DE TRABALHO: 40 ou 20 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica, relacionados com 

pecuária e a saúde pública, valendo-se do levantamento de necessidade e do aproveitamento de 

recursos orçamentários existentes para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; 

-Elaborar e executar planos, programas e projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, 

prestando assessoramento, assistência e orientação, fazendo acompanhamento dos mesmos, para 

garantir a produção racional e lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais quanto 

à aplicação dos recursos oferecidos; 

-Fazer profilaxia e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e laboratoriais, 

para estabelecer diagnósticos terapêuticos, tendo por fim assegurar a sanidade individual e coletiva 

desses animais; 

-Promover o melhoramento dos rebanhos, procedendo a inseminação artificial, orientando a seleção 

das espécies, aclimatação e cruzamento de raças, fixando os caracteres mais vantajosos, para 

assegurar a reprodução e seu aproveitamento; 

-Realizar pesquisas sobre genética animal, métodos aperfeiçoados de criação e outros problemas 

conexos; 
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-Efetuar o controle sanitário de produção animal destinado à indústria, realizando exames clínicos, 

anatomopatológicos, laboratoriais anti e post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da 

população; 

-Promover fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e 

comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita 

"in loco" para fazer cumprir a legislação pertinente; 

-Proceder o controle das zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, 

programação, execução, supervisão e pesquisas, para possibilitar a profilaxia destas doenças; 

-Realizar pesquisas no campo da biologia aplicada a veterinária, realizando estudos, 

experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório, para possibilitar o maior 

desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; 

-Realizar experiências testando diferentes condições de alimentação, habitat, higiene e outros 

aspectos referentes à animais, para garantir os padrões de qualidade na produção de carne e outros 

produtos de origem animal; 

-Aperfeiçoar métodos de combate a parasitas, realizando pesquisas pertinentes para evitar 

proliferação de doenças; 

-Efetuar levantamento da população canina e felina existente na comunidade, para subsidiar a 

elaboração e implantação de ações de controle de raiva e outras zoonoses, nas áreas urbanas e 

rurais; 

-Atender a pessoas atingidas por animais suspeitos ou raivosos, orientando-as e encaminhando-as 

para tratamento especializado e acionando a vigilância epidemiológica nos casos de abandono de 

tratamento; 

-Estudar, planejar e aplicar medidas de educação era saúde pública, no tocante as doenças 

transmissíveis ao homem; 

-Participar de campanhas de vacinação, planejando, coordenando e executando as atividades 

inerentes as mesmas; 

-Realizar estudos ecológicos e ambientais, com vistas a conhecer os ecossistemas e definir a 

realização das ações de prevenção, controle e erradicação de focos e surtos de zoonoses, 

preservando o equilíbrio ecológico; 

-Elaborar relatórios da atividades executivas na área veterinária; 

-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: Nutricionista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO : ANS - 120                    CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de programação, supervisão, coordenação e execução especializada, referente a 

trabalhos que envolvem educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos ou coletividades. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior de Nutricionista 

JORNADA DE trabalho: 40 ou 20 horas semanais 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e 

somatométricos; 

-Colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde pública; 

-Desenvolver projetos-pilotos em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal técnico e auxiliar; 

-Preparar informes técnicos para divulgação; 

-Elaborar cardápios normais e dieterápicos; 

-Verificar, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultado de exames 

de laboratório, para estabelecimento do tipo de dieta, distribuição e horário da alimentação de cada 

um; 

-Fazer a previsão do consumo dos gêneros alimentícios e providenciar a sua aquisição, de modo a 

assegurar a continuidade 

dos serviços de nutrição; 

-Inspecionar os gêneros estocados e propor os métodos e técnicas mais adequadas à conservação 

de cada tipo de alimento; 

-Opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos e, se necessário, impugná-los; 

-Adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; 

-Orientar cozinheiros, copeiros e serviçais na correta preparação e apresentação dos cardápios; 
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-Supervisionar o abastecimento da copa e dos refeitórios, a limpeza e a correta utilização dos 

utensílios; 

-Emitir pareceres em assuntos de sua competência; 

-Desempenhar tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Psicólogo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO: ANS - 121                      CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos 

e dos grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo à aferição desses 

processos para controle de sua validade; realizar estudos e aplicações práticas nos campos de 

educação institucional e da clínica psicológica. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso Superior de Psicologia 

JORNADA DE TRABALHO: 40 ou 20 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

ÁREA DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

-Proceder estudos e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando 

técnicas psicológicas, como testes para determinação de características afetivas, intelectuais, 

sensoriais, interacional e outras; 

-Elaborar, promover e realizar análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as 

funções e tarefas típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e trações 

de personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de 

seleção e orientação no campo profissional; 

-Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e 

avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas e 
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aplicando testes e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de 

emprego, administração de pessoal e orientação individual; 

-Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagens de 

aptidões e outros meios disponíveis, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo no trabalho 

e sua conseqüente auto-realização; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

ÁREA CLÍNICA: 

-Estudar e proceder à formação de hipóteses e a sua comprovação experimental, observando a 

realidade e efetuando experiências de laboratório, para obter elementos relevantes nos processos 

de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento 

humano; 

-Analisar a influência dos f afores hereditários, ambientais e de outras espécies, que atuam sobre o 

indivíduo, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e outros métodos de verificação, para 

orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico dos distúrbios emocionais e de personalidade; 

-Elaborar, aplicar e analisar testes, utilizando métodos psicológicos do seu conhecimento, para 

determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 

características pessoais, desajustamento ao meio social ou ao trabalho e outros problemas de 

ordem psíquica, para indicar a terapia adequada; 

-Prestar atendimento psicológico a pessoas hospitalizadas, reunindo informações a respeito de 

pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer 

subsídios indispensável ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; 

 

-Visitar pacientes hospitalizados para serem metestomizados, dando apoio individual e familiar, 

estabelecendo vínculo com a equipe de profissionais que dará a continuidade de tratamento, para 

estabelecer o tratamento e a conduta a serem adotados; 

-Diagnosticar a existência de problemas na área de psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, 

disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, para aconselhar o tratamento adequado; 

-Realizar atendimento psicoterápico individual e em grupo, utilizando-se de métodos e técnicas 

adequadas a cada caso, para auxiliar o indivíduo no ajustamento ao meio social; 

-Realizar atendimento periciais e emitir pareceres no sentido de enquadrar os examinados de 

acordo com as situações previstas na lei; 

-Executar outras tarefas correlatas. 
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ÁREA EDUCACIONAL: 

-Participar de currículos e programas educacionais, estudando a importância da motivação no 

ensino, novos métodos de ensino e treinamento, com vistas a melhor receptividade e aproveita-

mento do aluno e a sua auto-realização; 

-Participar da execução de programas de educação popular, procedendo estudos com vistas às 

técnicas de ensino a serem adotadas, baseando-se no conhecimento dos programas de 

aprendizagem e das diferenças individuais, para definição de técnicas mais eficazes; 

-Supervisionar e acompanhar a execução dos programas de reeducação, psicopedagógica, 

utilizando os conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e do psicodiagnóstico, para pro-

mover o ajustamento de indivíduo; 

-Colaborar na execução de trabalhos de execução social em comunidades, analisando e 

diagnosticando casos na área da sua competência, para resolver dificuldades decorrentes de 

problemas psicossociais; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

-Responsabilizar-se pelo arquivo de dados psicológicos, utilizando informações colhidas em 

entrevistas, testes psicológicos e anotações, a fim de assegurar o tratamento ético, conforme 

disposição previstas em código de ética; 

-Participar da elaboração de projetos, estudos e pesquisas na área psicológica; 

-Assessorar entidades organizadas, representativas de classe e outras, na área de sua 

competência; 

-Dirigir e organizar serviços de psicologia e áreas afins em órgãos e entidades do estado, 

obedecendo à legislação pertinente, para assegurar a obtenção do padrão técnico indispensável; 

-Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro Eletricista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 

CÓDIGO ANS – 122                 CLASSE: K 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia elétrica, 

preparação de planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos  para possibilitar e orientar a 

construção, manutenção e reparo de obras e assegurar os patrões técnicos exigidos. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Ser aprovado em Concurso 

Registro Profissional no CREA      

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Superior de Engenharia Elétrica  

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 -Desempenho de atividades referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 

elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétricos; 

Desempenho de atividades referente a materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos 

em geral, sistemas de comunicação e telecomunicações, sistema de medição e controle elétrico e 

eletrônico, envolvendo: 

-Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

-Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

-Estudo de viabilidade técnica-econômica; 

-Assistência, assessoria e consultoria; 

-Direção de obra e serviço técnico; 

-Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

-Desempenho de cargo e função técnica; 

-Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão; 

-Elaboração de orçamento; 

-Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

-Execução de obra e serviço técnico; 

-Produção técnica e especializada; 

-Condução de trabalho técnico; 

-Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

-Execução de instalação, montagem e reparo; 
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-Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

-Execução de desenho técnico; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Administrador de empresas 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 123                                               CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Planejar, coordenar, acompanhar e assessorar pesquisa e execução de programas, relativas à área 

da administração municipal, agindo com eficiência.  

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Curso de Graduação Superior em Administração de Empresas  

JORNADA DE TRABALHO 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Realizar pesquisas e estudos relacionados com a análise, planejamento, implantação, controle e 

solução de problemas nos setores de administração de pessoal, classificação de cargos, 

organização e métodos, seleção e treinamento;  

-Planejar, organizar programas e projetos administrativos e orçamentários de material, financeira, 

mercadológica, de produção, relações públicas e industriais para estabelecer ou recomendar 

processos, métodos e rotinas de trabalho que assegurem uma maior e mais eficiente produtividade 

aliada à minimização de custos;  

-Diagnosticar condições ambientais internas e externas à instituição visando à sugestão definição de 

estratégias de ação administrativa e operacional;  

-Estabelecer processos e procedimentos gerais para os trabalhos relativos à administração das 

diferentes áreas;  

-Assessorar nas negociações com outras entidades, dentro das políticas da instituição;  
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-Emitir pareceres fundamentados técnica e legalmente, com fins de orientar despachos decisórios na 

área de atuação;  

-Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos e outros em que se exija a aplicação de 

conhecimentos inerentes às técnicas de administração;  

-Realizar treinamentos na área de atuação, quando solicitado;  

-Realizar pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 

controle dos trabalhos em todas as áreas da Administração;  

-Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 

participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

-Desempenhar outras atividades correlatas com a função. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Biólogo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 124                                       CLASSE: G  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Orientar, dirigir, realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres; formular e elaborar 

estudos e projetos nos setores da Biologia relacionados à preservação, saneamento e 

melhoramento do meio ambiente, executando as atividades resultantes desses trabalhos.  

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional no respectivo conselho da categoria profissional 

-Ser aprovado em concurso público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior de Ciências Biológicas, ou licenciado em Ciências com Habilitação 

em Biologia. 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na formação da consciência política sobre a 

necessidade de proteger, melhorar e conservar o Meio Ambiente;  

-Planejar, coordenar, executar e verificar atividades, objetivando a preservação do Meio Ambiente; 
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-Exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas na Legislação Ambiental;  

Coletar e analisar dados biológicos para evitar ou solucionar problemas oriundos da intervenção 

humana no Meio Ambiente; 

-Propor a criação de áreas de interesse para proteção ambiental; 

-Propor medidas para proteger os processos ecológicos essenciais e agrupamentos paisagísticos 

naturais, bem como a preservação e utilização da fauna e da flora; 

-Orientar, dirigir e assessorar as atividades que racionalizar o uso de recursos renováveis do meio 

ambiente; 

-Realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres; 

-Executar direta ou indiretamente as atividades resultantes dos estudos, projetos e pesquisas 

realizadas na área da biologia; 

-Participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação ambiental, plano 

diretor e matérias correlatas; 

-Desempenhar outras atribuições afins.  

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro Ambiental 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS -125                                     CLASSE: I  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Planejar, gerir, supervisionar, elaborar, coordenar, acompanhar, pesquisar e executar programas, 

relativos à área ambiental. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em Concurso Público  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Superior em Engenharia Ambiental  

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  

-Efetuar o controle ambiental 
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-Gerir o tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; 

-Realizar pesquisas e estudo de poluição da água, ar e solo;  

-Analisar os riscos e impactos ambientais, além do estudo de indicadores ambientais; 

-Efetuar estudo de sistema de gestão e planejamento ambiental, buscando tecnologias limpas e 

valorização de resíduos; 

Gerir e planejar o uso de áreas urbanas, recursos hídricos e ordenamento de territórios; 

-Análise de auditorias ambientais; 

-Analisar o ciclo de vida de produtos, regulamentos e normatização destes, procedendo à defesa do 

consumidor e economia ambiental; 

-Planejar, coordenar e executar serviços de fiscalização territorial;  

-Fiscalizar áreas públicas e particulares conferindo projetos e normas, no que se refere à legislação 

e especificações técnicas; 

-Verificar a adequação das áreas quanto ao seu licenciamento, fiscalizando os loteamentos, 

avaliando as execuções e aprovações; 

-Emitir relatórios e elaborar pesquisas sobre suas atividades, informando imediatamente a chefia 

sobre irregularidades ocorridas e ou observadas;  

-Coibir o lançamento de resíduos em espaço aberto, ou em afluentes, que possam comprometer a 

quantidade do ar, água, ou solo; 

-Fiscalizar a invasão e abertura de vias ou retirada de cobertura vegetal e materiais de solo em 

áreas de preservação ou de proteção de mananciais; 

-Controlar formas de aplicação e ou uso de agrotóxicos e destino final suas embalagens; 

-Fiscalizar e monitorar as atividades de exploração de recursos naturais; 

-Fiscalizar todas as formas de agressão à fauna e à flora nativas, aplicando as penalidades cabíveis; 

Fiscalizar fontes emissoras de poluição atmosférica e sonora; 

-Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro de Tráfego 

 

GRUPO OCUPACIONAL. Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS-126                                              CLASSE: I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Planejar, Elaborar e organizar projetos de sinalização viária, operação de tráfego urbano, sistemas 
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de controle e segurança no trânsito e gestão do transporte urbano. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro profissional no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de graduação Superior em Engenharia Civil, com ênfase em tráfego ou curso de Graduação 

Superior em Engenharia Civil, com especialização em tráfego. 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Determinar o local de instalação, se for necessário, definir o tempo de ciclo e fazer a manutenção 

dos dispositivos de controles de tráfego, da sinalização semafórica, vertical e horizontal; 

Realizar análise de acidentes de tráfego; 

-Propor medidas e projetar soluções de engenharia para permitir tráfego seguro; 

-Planejar, realizar estudos e pesquisas de engenharia sobre condições de tráfego; 

-Planejar a operação de tráfego, nas vias urbanas; 

-Cooperar com as demais autoridades municipais no desenvolvimento de determinadas pela 

Administração Municipal; 

-Implantar e manter os dispositivos de controle de tráfegos oficiais, incluindo sinalização vertical e 

horizontal e semafórica, quando e como requeridos; 

-Declarar vias para lazer, recreação e eventos comunitários especiais, sinalizando-os 

adequadamente; 

-Especificar e manter, com dispositivos de sinalização adequados, os locais de cruzamentos de 

pedestres e interseções perigosas;  

Estabelecer zonas de segurança de pedestres e áreas de circulação exclusivas para pedestres; 

-Implantar a sinalização horizontal com linhas de faixas ou linhas divisórias de fluxo das vias urbanas 

em que um regular alinhamento de tráfego é necessário; 

-Implantar áreas de cargas de descargas de mercadorias, pontos de parada de transporte coletivo, 

área de embarque e desembarque de passageiros e pontos de táxi, instalando e mantendo 

dispositivos de sinalização adequados, indicando os períodos de tempo (horários) permitidos ou 

proibidos; 

-Acompanhar os projetos de obras do município referente às construção (abertura) de ruas 
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/estradas, pontes, pontilhos, bueiros, túneis, viadutos de forma a viabilizar uma melhor condição de 

tráfego; 

-Fornecer orientações técnicas e revisão teórica e prática a profissionais e auxiliares no 

desenvolvimento de projetos e detalhes complementares, acompanhando sua execução, 

possibilitando o atendimento às normas e especificações técnicas; 

-Consultar outros especialistas, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros elétricos, trocando 

informações relativas ao trabalho desenvolvido para decidir sobre exigências técnicas e melhor 

desempenho da obra executada; 

-Planejamento do sistema de transporte coletivo, elaborando projeto de construção de 

estacionamento e dos terminais; 

-Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Engenheiro Sanitarista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de nível Superior- ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 127                                              CLASSE: l 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

Executar estudos, planejamento, projetos e especificações técnicas relacionadas ao campo da 

engenharia sanitarista, coordenar projetos de saneamento básico e obras sanitárias, controle 

sanitário do ambiente, tratamento de resíduos, controle de poluição e drenagem. 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

- Ser aprovado em concurso público. 

HABITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior em Engenharia Sanitária 

JORNADA DE TRABALHO:  

40 horas semanais  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Supervisionar, coordenar e orientar procedimentos técnicos, fiscalizando os programas e projetos 

relacionados ao saneamento ambiental; 

- Elaborar estudos e implantar programadas e tecnologias voltas a prevenção e controle de poluição 
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ambiental, desenvolvendo e executando planos e programas relacionados ao saneamento básico; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica de projetos e planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos, supervisionando sua implantação; 

- Supervisionar e prestar assessoria aos serviços de saneamento básico e ambiental, 

coleta/transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos e controle da poluição do ar, da 

água e do solo; 

- Orientar e fiscalizar a equipe de trabalho nos métodos e planos de ações, referente ás atividades 

de saneamento básico e ambiental, transmitindo informações e procedimentos inerente aos 

serviços; 

- Promover educação ambiental, efetuando e avaliando resultados de acordo com os planos de ação 

e diretrizes institucionais para saneamento ambiental; 

- Vistoriar as condições de saneamento dos estabelecimentos onde haja interesse de saúde pública, 

emitindo pareceres; 

- Fiscalizar obras e serviços relacionados a limpeza urbana (serviço de varrição manual e mecânica, 

aterro sanitário, roçada e capinação entre outros); 

- Participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de interesse do 

município, sempre que solicitado; 

- Acompanhar e orientar tecnicamente equipes de trabalhos nos procedimentos inerentes aos 

serviços referente a área de saneamento ambiental; 

- Coordenação, analisar e elaborar pareceres técnicos, nos aspectos referentes a sua formação 

profissional; 

- Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais, nos aspectos referentes 

a sua formação profissional; 

- Realizar vistorias, analise, parecer, embargos, notificações e demais procedimentos, aplicando a 

legislação vigente, nos aspectos referentes a sua formação profissional; 

- Manutenção e ampliação de projetos que melhorem a qualidade da agua, sistema de tratamento, 

esgoto drenagem e irrigação pluvial, limpeza urbanas e de resíduos; 

- Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Geólogo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS - 128                                                 CLASSE: G 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar investigações sobre a constituição, estrutura e história da crosta 

terrestre, desenvolvendo estudos e realizando experiências no campo das ciências-geológicas, para 

incrementar os conhecimentos científicos na área da exploração mineral. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior em Geologia  

JORNADA DE TRABALHO  

40 horas semanais  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Realizar estudos geológicos de terrenos, aplicando seus conhecimentos técnicos, a fim de fornecer 

subsídios para projeto referente a construção de represas, túneis pontes e grandes edifícios; 

-Elaborar especificações técnicas e esboço da área estudada utilizando fotografias aéreas ou outras 

possibilidades, para apresenta-los sob forma de mapas e diagramas geológicos; 

-Proceder a supervisão, fiscalização e medição de poços executados sobre antigos depósitos de lixo 

urbano e monitoramento constante da água contida nesse local; 

-Localizar e determinar a extensão de depósito mineral de gás, petróleo e águas subterrâneas, 

baseando-se nos resultados das pesquisas efetuadas e nos seus conhecimentos científicos, para 

avaliar as possibilidades de exploração dos mesmos; 

-Organizar reuniões técnicas com as Prefeituras da região para a discussão de assuntos de 

natureza ambiental de interesse comum;  

-Buscar viabilizar, através de consultorias, projetos para reciclagem de entulhos; 

-Buscar firmar convênios com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de pesquisas e 

cooperação técnico-cientifica; 

-Interagir com equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de estudos de recuperação de áreas 

degradadas; 

-Realizar estudos hidrológicos de parques; 

-Participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação de zoneamento 

ambiental do município, Plano Diretor, Plano Plurianual e matérias correlatas; 

-Desempenhar outras atribuições correlatas. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: Jornalista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 129                                       CLASSE: G 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Redigir, condensar, titular, interpretar, corrigir ou coordenar as matérias jornalísticas a serem 

divulgadas, acompanhar eventos de interesse público relativos ao Município e à administração 

municipal e sobre eles preparar matéria jornalística para divulgação. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior em Jornalismo ou Curso de Graduação Superior em Comunicação 

Social em habilitação em jornalismo  

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

-Fazer entrevistas ou reportagens, escritas ou faladas; 

-Acompanhar eventos de interesse público relativo ao município e a administração municipal e sobre 

eles redigir matéria jornalística para divulgação; 

-Redigir matéria jornalística sobre a organização, o funcionamento, os programas e realizações da 

administração municipal para informação ao público; 

-Elaborar programas de divulgação de assuntos de interesse público; 

-Organizar entrevistas de autoridades municipais com os meios de comunicação; 

-Interagir com jornalistas e veículos de comunicação, buscando ou prestando informações; 

-Preparar pautas para rádio, jornal, televisão, e outros veículos de comunicação; 

-Selecionar, revisar, preparar e distribuir matérias para publicações diversas; 

-Organizar e conservar arquivos jornalísticos e pesquisas dos respectivos dados para elaboração de 

notícias; 

-Manter arquivos de matéria jornalísticas de interesse da administração municipal; 
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-Propor e desenvolver outras atividades que visem o aperfeiçoamento de sua atuação profissional; 

-Desempenhar outras atribuições correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Químico 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 131                                            CLASSE: G 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

planejar, coordenar, acompanhar, assessorar, elaborar, executar estudos e dirigir projetos de 

pesquisa e executar progrmas relativos à area de enhenharia química. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso Graduação Superior em Engenharia Química ou Bacharelado em Química 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Analisar riscos e impactos ambientais, além do estudo de indicadores químicos no meio ambiente; 

- Elaborar, executar e controlar projetos de pesquisa e desenvolvimento, gestão e planejamento 

ambiental na área de engenharia química, inclusive em saneamento e controle ambiental; 

- Efetuar estudo de tecnologias limpas e valorização de resíduos; 

- Proceder análise de auditoria ambiental na área de atuação; 

- Emitir pareceres e prestar assessoria técnica na área de atuação; 

- Efetuar Regulamentação e normatização de produtos químicos; 

- Planejar, coordenar e executar serviços de fiscalização territorial; 

- Fiscalizar áreas públicas e particulares, conferindo projetos e normas, no que se refere a 

Legislação e especificações técnicas; 

- Verificar a adequação das áreas quanto a seu licenciamento; 

- Emitir relatórios e elaborar pesquisas sobre suas atividades e informar imediatamente a chefia 

sobre irregularidades ocorridas e ou observadas; 
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- Coibir o lançamento de resíduos em espaço aberto, ou em afluentes, que possam compreender a 

qualidade do ar, água, ou solo; 

- Fiscalizar formar de aplicação e o uso de agrotóxicos e destino final de suas embalagens; 

- Fiscalizar e monitorar as atividades de explçoração de recursos naturais; 

- Fiscalizar modificações de características dos recursos hídricos; 

- Determinar o cumprimento das posturas municipais sob sua responsabilidade; 

- Emitir parecer em licenciamento e auditoria ambiental; 

- Propor soluções para problemas surgidos na área ambiental do município. 

- Estabelecer, juntamente com os organismos municipais, estaduais e federais, governamentais ou 

não, políticas integradas de fiscalização e vigilância para preservação ambiental; 

- Realizar fiscalização produção, fabricação e comercialização de produtos químicos e industriais, 

obtidos por meio de reações químicas; produtos obtidos através de agentes físico-químicos ou 

biológicos, produtos industriais derivados de matéria prima de origem animal, vegetal, ou mineral, e 

tratamento de resíduos resultantes da utilização destas matérias-primas sempre que vinculadas á 

Indústria Química; 

- Realizar análise química, físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, 

padronização e controle de qualidade; 

- Pesquisar e desenvolver operações e processos industriais; 

- Proceder A Estudos, elaboração e execução de projetos de processameto de alimentos; 

- Conduzir e controlar operações e processos industriais, de trabalhos técnicos, montagens, reparos 

e manutenção; 

- Efetuar quando necessário tratamento químico, para fins de conservação, melhoria ou acabamento 

de produtos naturais ou industriais; mistura ou adição  recíproca, acondicionamento, embalagem e 

reembalagem de produtos químicos e seus derivados cuja manipulação requeira conhecimentos de 

Química; 

- Desempenhar outras atribuições correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Turismólogo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 132                                            CLASSE: G 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
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Planejar, coordenar, orientar e executar trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do 

Município. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de tecnólogo em turismo ou Graduação em turismo 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Coordenar o planejamento das atividades do departamento de turismo; 

-Estudar a implantação de projetos para incentivar a atividade turística no Município; 

-Elaborar projetos turísticos; 

-Orientar e coordenar oportunidades para o estudo e análise do turismo, em planejamento e 

desenvolvimento dos serviços no mercado turístico, inclusive no meio ambiental, histórico-cultural, 

esporte e lazer, transporte, relacionado com o planejamento e à administração de serviços e 

produtos turísticos visando o desenvolvimento sustentável; 

-Orientar e colaborar com a iniciativa privada no desenvolvimento da indústria de turismo; 

-Realiza Eventos turísticos; 

-Elaborar boletins de informações turísticas para os visitantes; 

-Trabalhar pela divulgação, através da imprensa em geral e de publicações especializadas, o 

potencial turístico no Município; 

-Estudar, analisar, propor, redefinir e implantar formulários e outros instrumentos administrativos; 

-Acompanhar os projetos turísticos oriundos do turismo nas entidades pública envolvidas no 

processo, desde a operacionalização e execução; 

-Desempenhar outras atribuições correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Zootecnista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior – ANS 100 

CÓDIGO: ANS – 133                                CLASSE: G 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Contribuir para o bem-estar animal; promover a saúde pública e defesa do consumidor; desenvolver 

atividades de pesquisa e extensão, elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração 

de legislação pertinente. 

ESPECIFICAÇÕES; 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior em Zootecnia 

JORNADA DE TRABALHO 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

-Participação no planejamento, desenvolvimento, implantação e acompanhamento das pesquisas, 

bem como analisar seus resultados. Visando tecnologias e orientações à criação de animais; 

-Controlar o processo de reprodução, empregando métodos especiais e adequados, para obter 

espécies com maior robustez e resistência às doenças, maturidade precoce, fertilidade e maior 

tamanho; 

-Participar na realização de experiências, testando diferentes condições de alimentação, habitat, 

higiene e outros aspectos referentes à manutenção de animais; 

-Aperfeiçoar métodos de combate a parasitas, realizando pesquisas pertinentes, para evitar a 

proliferação de doenças; 

-Emitir laudos e pareceres em assuntos de sua especialidade; 

-Manter o superior imediato informado sobre o andamento dos trabalhos, a fim de possibilitar a 

avaliação dos resultados obtidos; 

-Desenvolver suas atividades aplicando normas e procedimentos de biossegurança; 

-Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 

quando da execução dos serviços; 

-Elaborar boletins, relatórios e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; 

-Vistoriar estabelecimentos comerciais, bem como residências visando o bem estar animal e a 

aplicação da legislação vigente sobre o comércio de animais; 

-Desempenhar outras atividades correlatas, de acordo com a regulamentação da profissão. 

-Desempenhar outras atribuições correlatas. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: Educador Físico 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Nível Superior - ANS – 100 

CÓDIGO: ANS – 134             CLASSE: J 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

Atuar na prestação de serviços no campo dos exercícios físicos com objetivos educacionais, de 

saúde e de desempenho esportivo, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, em 

como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, 

participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e 

pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional do Conselho Regional da categoria profissional; 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Curso de Graduação Superior em Educação Física 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Planejar, organizar, supervisionar e/ou executar atividades visando promoção da saúde e da 

capacidade física por meio de prática de exercícios e atividades corporais; 

- Participar da elaboração, analise e avaliação dos programas e projetos voltados a área de 

educação física; 

- Desenvolver projetos e programas de atividades esportivas de acordo com as características 

individuais, necessidades e a capacidade física de alunos ou atletas, conforme especialidades das 

atividades desenvolvidas pelo Órgão de Lotação; 

- Desenvolver programas de exercícios para recuperação de indivíduos portadores de deficiência 

físicas, por meio de atividades corretivas; 

- Desenvolver e coordenar práticas esportivas especificas para o bom desempenho do atleta em 

competições esportivas e atividades similares; 

-Desenvolver atividades de educação em saúde, participar de equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos segundo diretrizes que 
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norteiam a política institucional do órgão de lotação, colaborando com andamento das atividades e 

dos programas desenvolvidos pela Secretaria; 

- Participarem projetos, propondo modificações nas instituições e nos equipamentos em operação, 

para assegurar melhor desenvolvimento dentro dos padrões técnicos exigidos;  

- Orientar servidores da classe anterior, quando for o casso, sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas; 

-Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fiscal de Obras e Posturas 

 

GRUPO OCUPACIONAL:Tributação, Arrecadação e Fiscalização TAF-200 

CÓDIGO: TAF-201                  CLASSE: E 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Executar serviços compreendendo a fiscalização de obras e posturas dentro do perímetro urbano 

bem como embargos e desembargos de obras clandestinas. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Fiscalizar toda construção que não esteja adequada à legislação, verificando sempre se a mesma 

está cadastrada nos órgãos Municipais, Estaduais e Federais. 

-Fiscalizar o fiel cumprimento dos projetos aprovados pela repartição pública. 

-Acompanhar o início da construção até o término. 

-Fiscalizar a postura do Município, compreendendo as atitudes tomadas por leigos dentro do 

Município. 

-Impedir quaisquer atos de comercialização de produtos em logradouros, praças, ruas e avenidas. 

-Impedir construções que avancem logradouros públicos, bem como confecção de fossas e 

sumidouros nos logradouros. 

-Impedir quaisquer construção que venha atrapalhar o aspecto paisagístico do município, salvo com 
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autorização do Executivo Municipal. 

-Impedir que munícipes alterem quaisquer construção executada pelo órgão público. 

-Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fiscal Tributário 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Tributação, Arrecadação e Fiscalização-TAF 200 

CÓDIGO: TAF - 203                  CLASSE:  E 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de nível médio, de natureza repetitiva sob supervisão, envolvendo a execução e 

qualificação do trabalho, relacionados com a fiscalização da receita tributária e conferência de 

mercadorias. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Executar serviços compreendendo a Tributação Municipal. 

- Fiscalizar a abertura de firmas em sua legal posição. 

- Solicitar livros fiscais e documentos comprobatórios de assentamentos de documentos para o fisco 

Municipal. 

- Executar liberação de funcionamento e localização de firmas solicitantes. 

- Apreender mercadorias que sejam de tributação municipal. 

- Fazer levantamentos em livros fiscais, bem como a lavratura de notificações e auto de infração. 

- Efetuar interdição em empresas que sejam sonegadoras de impostos Municipais. 

- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fiscal de ITBI 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF 200 
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CÓDIGO TAF – 204                                 CLASSE E  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA  

Atividades de nível médio de natureza repetitiva sob supervisão, envolvendo a execução e qualidade 

do trabalho, relacionado à fiscalização e vistoria de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens e 

Imóveis). 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo  

-Possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para veículo tipo motocicleta 

JORNADA DE TRABALHO  

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

-Manter-se informado quanto aos dispositivos do Código Tributário do Município 

-Executar com agilidade e competência os serviços vistorias em lotes urbanos e chácara para 

cálculo de ITBI, objetivando as transferências 

-Recadastramento de lotes (vagos) nos setores urbanos e chácaras do município 

-Ter conhecimento amplo de mapas de localização do perímetro urbano e chácaras 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fiscal de Meio Ambiente 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Tributação Arrecadação e Fiscalização – TAF 

CÓDIGO: TAF – 205                                            CLASSE: F  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Exerce a fiscalização geral quando a matéria tratar de meio ambiente. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Ser aprovado em concurso público. 
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Ensino médio 

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria A 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Atuar na fiscalização ambiental em cumprimento a legislação própria, especialmente o Código de 

Posturas e Ambiental do Município; 

-Fiscalizar locais onde esteja ocorrendo fatores que caracterizem poluição ambiental e danos a 

saúde coletiva; 

-Fiscalizar a implantação de áreas residenciais, comerciais, industriais e recreativas objetivando 

manter os requisitos ambientais indispensáveis à qualidade de vida; 

-Fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos; 

-Fazer vistorias e emitir pareceres para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de 

árvores, desmatamentos e queimadas; 

-Fiscalizar a invasão e aberturas de vias, ou retirada de cobertura vegetal e material do solo em área 

de preservação ou de proteção de mananciais; 

-Fiscalizar atividades de exploração de recursos naturais; 

-Fiscalizar fontes emissoras de poluição atmosférica e sonoras; 

-Auxiliar no controle e monitoramento das operações do SAAE e aterro Sanitário; 

-Lavrar as demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos 

ambientais; 

-Desempenhar outras atribuições correlatas.  

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Chapeador 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA-402                   CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços na área de funilaria automotiva: veículos utilitários, 

veículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos que fizerem necessário tal manutenção. 

ESPECIFICAÇÃO: 
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-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar serviços de lanternagem utilizando aparelhagem de solda, oxigênio, eletrodo e 

cromoniquel. 

-Aplicação de massa plástica a base de material fibroso. 

-Zelando sempre ao desmontar os acessórios existentes nos mais diversos equipamentos e também 

na montagem. 

-Cuidar na calibragem dos compressores e pistolas de pintura, bem como na utilização de luvas de 

raspa e protetores faciais. 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Desenhista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA – 400 

CÓDIGO: ATA - 403                CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de trabalhos de 

desenho técnico e artístico, aplicado à engenharia, à arquitetura, topografia, à hidrografia, à 

estatística e de gráficos em geral. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Desempenhar tabelas, diagramas, quadros estatísticos, gráficos, mapas, plantas e outros, utilizando 

compasso normográfico, esquadro, réguas e demais instrumentos de desenho, baseando-se em 

rascunhos ou orientações fornecidas; 

-Reduzir ou ampliar desenhos, seguindo-se por croquis, esboços ou instruções, seguindo a escala 

requerida; 

-Efetuar desenho em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas, características e 

outras anotações técnicas; 

-Desenhar e pintar cartazes informativos, dispondo adequadamente os letreiros e ilustrações, para 

conseguir os direitos visuais de acordo com o objetivo fixado; 

-Copiar desenhos já estruturados, segundo a forma, dimensões e demais especializações dos 

originais; 

-Submeter os esboços elaborados a apreciação superior, fornecendo as explicações oportunas, para 

possibilitar correções e ajustes necessários; 

-Elaborar os desenhos definitivos do projeto, definindo suas características e determinando os 

estágios de execução e outros elementos técnicos; 

-Realizar reduções de plantas e projetos, baseando-se em originais; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Eletricista de Viaturas e Equipamentos 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA-404    CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Executar serviços relacionados com eletricidade alternada na sua manutenção e instalação. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL; 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Montar chicotes de comando elétrico, montar e desmontar motor de partida, alternadores e 

geradores. 

-Testar em bancada alternadores, geradores, motor de partida antes de colocar no veículo, 

caminhão e máquina. 

-Verificar bancada antes de testar qualquer aparelho de corrente alternada, para o seu fiel 

funcionamento. 

-Manter o ferramental de utilização durante o serviço em ordem para uma boa colocação sem 

danificar carcaças, suportes ou mesmo bases de assentamentos dos tais aparelhos. 

-Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de ordens superiores. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Mecânico Geral 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO:  ATA 405          CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de nível médio, sob supervisão, relacionadas com projetos e pesquisas, montagem, 

reparação e manutenção de máquinas e equipamentos pesados. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Elabora os orçamentos dos materiais e da mão-de-obra utilizada para os veículos; 

-Em pesquisas, coleta dados, registra observações relativas às máquinas, motores, veículos e 

instalações mecânicas e hidráulicas, etc... 

-Supervisiona e orienta o pessoal operacional, na execução de tarefas, assistindo-o tecnicamente; 

- Elabora planos de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos; 

-Conhecimento geral em motores, câmbio, transmissão, freio, direção, suspensão, adaptações, 

transformações, reformas, consertos, sistema hidráulico, sistema esteiras, RPM, sistema 

refrigeração, sistema elétrico, conhecimento prático de todo funcionamento de máquinas e veículos 

em geral. 

-Executar outras tarefas correlatas. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: Mestre de Obras 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA 406           CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Executar serviços compreendendo a construção civil em suas diversas divisões, alvenaria, 

carpintaria, armação e elétrica. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-1º Grau Completo 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Ler e repassar serviços de projetos. 

-Conferir alinhamento horizontal e prumos em alvenaria e em madeira. 

-Administrar serviços que compreendem a mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista 

e serventes. 

-Confeccionar croquis, copiá-los de projeto, acompanhado do serviço técnico em engenharia. 

-Administrar montagem de formas para concretagem, colocação de tubulação e pistas de rolamento. 

-Orientar pessoal na área de segurança pessoal no desenvolvimento de cada tarefa incumbida. 

-Verificar em término de obra a fiel conclusão para ser entregue aos usuários. 

-Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Máquinas Leves 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO:  ATA 408           CLASSE:  E 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 
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-Orientar, controlar e realizar serviços de operações de máquinas leves em geral, manipulando os 

comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas 

mecanizados. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Operar a máquina alimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessários para o seu devido 

uso; 

-Conduzir trator de pneus, dirigindo-o, operando os seus mecanismos de tração, impulso, avanço, 

retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; 

-Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados 

nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações 

necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de 

uso; 

-Operar trator de pneus para puxar ferramentas, material de obras e pessoal, e auxiliar, quando 

necessário, na terraplenagem de ruas e avenidas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Motoniveladora 

 

GRUPO OPERACIONAL; Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO:  ATA 409           CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Orientar, controlar e realizar serviços de operações de máquinas motoniveladoras, manipulando os 

comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas 

mecanizados. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Operar máquinas Motoniveladora, alimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessários, a 

fim de prepará-la para o seu devido uso; 

-Controlar o andamento da operação de nivelação, regulando o consumo do material; 

-Conduzir a Motoniveladora, dirigindo-a, operando os seus mecanismos de tração, impulso, avanço, 

retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; 

-Operar máquinas compactadoras de solos, provida de um ou mais rolos compressores ou cilindros, 

acionando-a e manipulando os comandos de marchas e direção, para compactar solos com pedras, 

cascalhos, terra, concreto e outros materiais, na construção de rodovias, ruas, pistas, de aeroportos 

e outras obras, possibilitando uma superfície suficiente compactada; 

-Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados 

nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações 

necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de 

uso; 

-Executar serviços de nivelação de ruas ou estradas, terrenos baldios, praças e etc, sob orientação 

do chefe imediato; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Pá Carregadeira 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA 410           CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Orientar, controlar e realizar serviços de operações de máquinas pá carregadeiras, manipulando os 

comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas 

mecanizados. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Operar máquinas pá carregadeiras, alimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessários, 

a fim de prepará-la para o seu devido uso; 

-Controlar o andamento da operação de carregamento, regulando o consumo do material ; 

-Conduzir a pá carregadeira, dirigindo-a, operando os seus mecanismos de tração, impulso, avanço, 

retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; 

-Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados 

nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações 

necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de 

uso; 

-Carregar caçambas de areia, entulhos, britas e etc; 

-Efetuar limpeza de terrenos, auxiliar em construção de pontes e etc; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Retroescavadeira 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA 411           CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Orientar, controlar e realizar serviços de operações de máquinas retroescavadeiras, manipulando 

os comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os 

sistemas mecanizados. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Operar máquinas retroescavadeiras, alimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessários, 

a fim de prepará-la para o seu devido uso; 

-Controlar o andamento da operação de escavação e carregamento, regulando o consumo do 

material; 

-Conduzir a retroescavadeira, dirigindo-a, operando os seus mecanismos de tração, impulso, 

avanço, retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; 

-Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados 

nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações 

necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de 

uso; 

-Fazer valas para esgoto, encanamentos e outros, carregar caçambas, auxiliar em construção de 

pontes e outros, auxiliar na limpeza de terrenos, remover cascalhos, descarregar caçambas, levantar 

motores, colocar manilhas de tubulações, arrancar árvores e etc; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Trator de Esteira 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA 412           CLASSE:  F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Orientar, controlar e realizar serviços de operações de tratores de esteiras, manipulando os 

comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas 

mecanizados. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Operar a máquina alimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessários para o seu devido 

uso; 

-Conduzir trator de esteiras, dirigindo-o, operando os seus mecanismos de tração, impulso, avanço, 

retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; 

-Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados 

nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações 

necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de 

uso; 

-Operar o trator de esteiras para abrir estradas, fazer aterros, efetuar limpeza de 

ruas/avenidas/terrenos e etc; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Programador de VT 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA-413            CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Controla e efetua tecnicamente a gravação das reportagens, acontecimentos ou fatos através de 

tape. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Auxilia o cinegrafista e a condução durante as gravações. Porta e cuida dos equipamentos de 

vídeo-tape durante as gravações. 

-Montagem dos VTs dos áudios; 

-Catalogação de fitas devidamente etiquetadas; 

-Organização, controle e arquivo de fitas; 

-Catalogar fitas específicas das Secretarias; 

-Manter os equipamentos devidamente limpos para maior durabilidade; 
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-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico em Agropecuária 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA-400 

CÓDIGO: ATA - 417 CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Atividades de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de trabalhos da área 

de agropecuária. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Profissionalizante 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Orientar turmas de operários rurais, orientar o combate às doenças e pragas da lavoura, os 

trabalhos de floricultura e de plantio de cereais, em geral; 

-Encarregar-se da distribuição de sementes, inspecionar as lavouras, visando a descoberta de 

pragas e doenças; 

-Fazer a distribuição e vendas de inseticidas e sementes; 

-Promover o preparo de inseticidas e fungicidas e a seleção de sementes; 

-Efetuar medição de áreas de captação, a preparação de rações e levantamento de canteiros; 

-Auxiliar na preparação de material botânico para exame atômico; 

-Separar e preparar o material botânico a ser incorporado ao herbanário; 

-Confeccionar cortes ao micrótomo, sua colagem às lâminas, colocação, desidratação e montagem 

final desses cortes; 

-Organizar quadros da produção florestal; 

-Executar e coordenar os serviços de semeadura e de plantação de frutos de essências florestais, 

ornamentais e exóticas aclimatadas; 

-Executar e coordenar os trabalhos de repicagem e enviveramento de mudas; 

-Despachar os pedidos de fornecimento de mudas; 
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-Realizar trabalhos de inseminação artificial; 

-Atender aos rebanhos vacinando-os, tomando temperatura, fazendo curativos, ministrando 

remédios ou coletando sangue; 

-Providenciar a fabricação de soros e vacinas, visando a imperimunição dos animais; 

-Preparar mapas de distribuição de consumo local; 

-Ministrar conhecimentos sobre os métodos modernos de cultura e sobre o uso das máquinas no 

preparo do solo, no plantio, no cultivo e nas colheitas; 

-Dar demonstrações sobre as vantagens do plantio com sementes selecionadas e expurgadas; 

-Ministrar ensinamento sobre proteção e correção da terra, e sobre as vantagens de análise do solo 

e sua técnica; 

-Fazer as notificações cabíveis; 

-Manter vigilância sobre a higiene dos estabelecimentos de carnes, leite e derivados; 

-Auxiliar na inspeção de animais mortos; 

-Executar outras tarefas semelhantes. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico em Contabilidade 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo -ATA - 400 

CÓDIGO: ATA - 418           CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relativos 

aos registros inerentes à área de contabilidade da repartição. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional 

-Ser aprovado em Concurso Público 

 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Profissionalizante 

-Datilografia 

-Digitação 

-Operar máquinas calculadoras manuais, elétricas e eletrônicas. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar trabalhos que envolvam os registros contábeis da repartição; 

-Elaborar empenhos de despesas, observando a classificação e a existência de saldo nas dotações; 

-Instruir processos de prestações de contas; 

-Exercer tarefas, sob orientação, relativas a execução orçamentária; 

-Auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos de tomadas de contas da repartição; 

-Auxiliar no levantamento de dados para elaboração de relatórios patrimoniais; 

-Executar os serviços sob o comando do Contador ou Chefe da Contadoria; 

-Executar outras tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico em Edificações 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA - 400 

CÓDIGO: ATA - 419                CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Executar tarefas secundárias sob a supervisão e orientação do Engenheiro Civil ou Arquiteto. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro Profissional do CREA/RO 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Profissionalizante 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Estar apto a desenvolver trabalhos de desenho técnico-arquitetônico; 

-Operar e ter conhecimento de equipamentos e/ou ferramentas usadas na construção civil; 

-Dominar e estar atualizado com relação a materiais de construção de uso corrente; 

-Dominar a execução de instalações tais como: instalação elétrica, hidro-sanitária, combate a 

incêndios; 

-Executar levantamentos de dados em campo e em pesquisa bibliográfica de natureza técnica para 

elaboração de projetos; 
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-Conduzir trabalhos técnicos em todas as suas etapas, assim como promover treinamento de 

equipes de trabalho; 

-Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior; 

-Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais; 

-Aplicação das normas técnicas, concernentes aos respectivos processos de trabalho; 

-Levantamento de dados de natureza técnica; 

-Condução de trabalho técnico; 

-Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

-Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos; 

-Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua habilitação; 

-Fiscalização da execução de serviços e de atividades de sua competência; 

-Organização de arquivos técnicos; 

-Execução de trabalhos repetitivos de manutenção e controle de qualidade; 

-Execução de serviços de manutenção, instalações e equipamentos; 

-Execução de instalação, montagem e reparo; 

-Prestação de assistência técnica ao nível de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos 

e materiais. 

-Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência; 

-Execução de ensaios de rotina; 

-Execução de desenhos técnicos; 

-Execução de outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico em Laboratório de Solos 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA - 400 

CÓDIGO: ATA - 423           CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividade de nível médio, de natureza especializada, relacionadas com a realização de ensaios de 

controle tecnológico em agregados, concreto, solos, materiais betuminosos, emulsões asfálticas e 

misturas betuminosas. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Profissionalizante 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Ensaios de controle tecnológicos em agregados: análise granulométrica, adesividade de agregados 

a ligante betuminoso, desgaste por abrasão, resistência de agregados ao esmagamento, índice de 

forma, densidade de agregado graúdo e miúdo; 

-Ensaios de controle tecnológico em concreto: moldagem e cura de prova cilíndricas, compressão 

axial de corpos de prova cilíndricas; 

-Ensaios de controles tecnológicos em solos: preparo de amostras de solos para ensaios de 

caracterização, umidade pelo método expedito speedy, unidade pelo método expedito de álcool, 

análise granulométrica por peneiramento, análise granulométrica de solos, limite de plasticidade e 

de liquidez, densidade real, massa específica aparente do solo "in situ", com frasco de areia, índice 

de suporte Califórnia (CBR) de solo com amostra não trabalhada e trabalhada, adensamento, 

compreensão simples de amostra indefornadas de solos coesivos, equivalente de areia, ensaio de 

expansibilidade, fatores de contração de solos; 

-Ensaios de controle tecnológicos em materiais betuminosos: penetração, ponto de amolecimento, 

viscosidade absoluta, viscosidade Saybout-Furol e alta temperatura, dutilidade, água em petróleo e 

em materiais betuminosos, ponto de fulgor de asfalto diluído, destilação de asfalto diluído, teor de 

betume nos cimentos asfálticos de petróleo (CAP), densidade do petróleo e seus derivados, pontos 

de fulgor e de combustão, viscosidade Saybout-Furol de produtos de petróleo; 

-Ensaios de controle tecnológicos em emulsões asfálticas: ruptura de emulsões asfálticas com 

cimento Portiand, ruptura de emulsões asfálticas com filler silícico,  viscosidade Saybout-Furol, PH, 

carga das partículas de emulsões asfálticas, resistência de emulsões asfálticas à água 

(adesividade), desmulsibilidade de emulsões asfálticas catiônicas, peneira-mento, sedimentação, 

resíduo da destilação; 

-Ensaios de controle tecnológicos em misturas betuminosas: 

tomada de amostras de misturas betuminosas, percentagem de betume, ensaio Marshall, densidade 

aparente de corpo de prova 

-Na fiscalização e construção de qualquer obra de grande e pequeno porte, construção de 

drenagem, pavimentação asfáltica, meios fios sargetas, na construção de praças, escolas, abertura 

e cascalhamento de qualquer estrada e ruas urbanas e rurais; 
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-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Topógrafo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA - 400 

CÓDIGO: ATA - 425           CLASSE: F 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Efetuar levantamentos da superfície e do sub-solo da terra, de sua topografia natural e das outras 

existentes, determinando o perfil, a localização, dimensões exatas e a configuração de terrenos, 

campos e estradas, com a finalidade de fornecer dados básicos ao trabalho de construção e outros 

projetos. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-2º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e 

calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos 

topográficos, planimétricos e altiroétricos; 

-Efetuar nivelamentos geográficos, localizando, na área a ser levantada, o ponto referência, 

utilizando cartas geográficas e/ou desenhos, instalando a leitura e registrando os dados obtidos em 

cadernos topográficos; 

-Realizar levantamentos da área demarcada, posicionamento e manejando teodolitos, níveis, trenas, 

bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, referências de nível e outras características da 

superfície terrestre da área subterrânea e de edifícios. 

-Determinar e implantar marcos básicos, anotando cotas e coordenadas, de acordo com o projeto de 

construção; 

-Realizar trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando 

referências de nível, marcos de localização de demais elementos, para orientação na .execução dos 

trabalhos; 
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-Elaborar "croquis" de nivelamento e perfis estabelecidos; 

-Descrever o perfil do terreno, com anotações de medições e de cálculos efetuados, transcrevendo 

as cotas-bases, para determinação do perfil desejado; 

-Auxiliar no balizamento, das diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, 

consultando e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as 

informações registradas e verificar a sua precisão; 

-Efetuar cálculos trigonométricos, mediante dados verificados, na execução do levantamento; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Soldador. 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA-400. 

CÓDIGO: ATA-426              CLASSE: F 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SEMOSP 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços relacionados à solda em geral. 

ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 1°Grau incompleto. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Executar serviços na área de solda elétrica em geral e oxigênio, em veículos: utilitários, leves, 

caminhões, máquinas e outros equipamentos, que se fizerem necessário; 

- Preenchimentos de pinos; 

- Apoio do serviço de torno; 

- Adaptações, transformações, reformas, consertos em sistema esteira e rodantes; 

- Elaborar orçamentos dos materiais e mão-de-obra utilizada para manutenção de veículo e 

máquina; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Torneiro Mecânico. 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA-400. 
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CÓDIGO: ATA-427            CLASSE: F 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SEMOSP 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividade de nível médio sob supervisão, relacionados com montagem, 

reparação e manutenção de maquinas e equipamentos pesados. 

ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 1° Grau incompleto. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Trocar ponta de luva carda; 

- Tornear campana; 

- Confeccionar rosca em ponta de carcaça, carda, buchas, pinos, eixos e outras; 

- Elaborar orçamentos dos materiais e mão-de-obra a serem utilizados nos veículos; 

- Supervisionar e orientar pessoal operacional, na execução das tarefas assistindo tecnicamente; 

- Elaborar planos de manutenção preventiva e corretiva das máquinas para que aumente sua 

durabilidade em uso; 

- Elaborar adaptações, transformações, reformas em buchas, pinos e eixos; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Motorista de Viaturas Pesadas 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 

CÓDIGO: ATA - 430                CLASSE:   E 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Dirigir veículos pesados (caçamba, ônibus, caminhões, carretas e outros correlatos), para o 

transporte de pessoas e materiais. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Dirigir veículos pesados (caçamba, ônibus, caminhões, correlatos), em serviços urbanos, viagens 

interestaduais e intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; 

-Examinar diariamente, as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o regularmente e 

providenciando a sua manutenção . 

-Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de água e 

óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se 

de suas condições de funcionamento ; 

-Recolher passageiros em lugares e horas pré-determinados, conduzindo-os pelos itinerários 

estabelecidos, conforme instruções específicas; 

-Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo as necessidades 

dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 

-Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando por escrito, qualquer 

defeito observado, e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu bom estado; 

-Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância do limite de velocidade e 

cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; 

-Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições 

regulares de funcionamento; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO Técnico em Telecomunicações 

 

GRUPO OCUPACIONAL Apoio Técnico Administrativo – ATA-400 

CÓDIGO ATA – 432             CLASSE F 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA Realizar atividades técnicas de manutenção preventiva e corretiva de 

Centrais Telefônicas e serviços de telecomunicações em geral, portões eletrônicos e CFTV (Circuito 

Fechado de TV e Câmeras).  

ESPECIFICAÇÕES Ser aprovado em concurso público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 2º grau profissionalizante 

JORNADA DE TRABALHO 40 horas semanais 
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DESCRIÇÃO DETALHADA 

-Executar atividades envolvendo manutenção preventiva e corretiva de instalações de 

telecomunicações. 

-Supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações, 

-Reparar equipamentos e instalações nos sistemas de comunicação interna da Prefeitura e demais 

órgãos externos sempre que necessário, 

-Organizar o local de trabalho, 

-Requisitar materiais necessários à realização dos serviços ao Encarregado do local ou seu superior, 

elaborando orçamentos, 

-Ministrar treinamento de equipes de trabalho, 

-Participar de elaboração de projetos para aprimoramentos dos sistemas, sob supervisão e 

orientação do Engenheiro Civil ou Arquiteto, dando sugestões sempre que necessário, 

-Realizar consertos de aparelhos telefônicos, sistemas de PABX, Fax-simile e similares, 

-Realizar instalações de interfones, PABX, Fax-simile, circuito fechado de TV e câmera, portões 

eletrônicos, rede logica, 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÕES DO CARGO: Técnico em Meio Ambiente 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo – ATA -400 

CÓDIGO: ATA – 435                                                     CLASSE: D  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas, 

orientação e controle de processos na área de conservação, pesquisa proteção e defesa ambiental, 

auxiliando os gestores e analistas Ambientais. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Registro no respectivo conselho da categoria profissional; 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Ensino médio ou ensino médio profissionalizante; 

-Curso técnico em meio ambiente. 
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JORNADA DE TRABALHO: 

40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Efetuar vistorias e fiscalização em atividades potencialmente poluidoras, em conjunto com a 

Vigilância Sanitária, com finalidade de emissão e controle dos Alvarás de Localização e 

Funcionamento; 

-Auxiliar as demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos 

ambientais; 

-Fazer vistorias e emitir parecer para definir as autorizações de corte, derrubada, substituição ou 

pode de árvores quando solicitados; 

-Aplicar metodologias para minimizar impactos ambientais; 

-Aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e 

visual; 

-Analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigente e as novas 

propostas de desenvolvimento sustentável; Participar do planejamento, implementação e 

manutenção do Sistema de Gestão Ambiental; 

-Acompanhar as Auditórias de Manutenção do Sistema de Gestão Ambiental; 

-Participar da elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos 

equipamentos; 

-Coletar dados e acompanhar os processos de Licenciamento Ambiental; 

Participar de atividades de vigilância, controle e fiscalização relativas ao meio ambiente; 

-Desempenhar outras atribuições correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico de Laboratório de Ciências Agrárias 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo – ATA – 400 

CÓDIGO: ATA – 436                                         CLASSE: D  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com as áreas de física, química do solo e 

nutrição mineral de plantas; realizar e orientar a coleta, análise e registros de material e substâncias 

através de métodos específicos, e processamento de informações relacionadas com análise 

química, física e biológica de solo e análise nutricional de plantas. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em concurso público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo 

-Curso técnico em agropecuária e/ou técnico agrícola e/ou técnico em química na área de ciências 

agrárias. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Fazer coletas de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma 

pesquisa; 

-Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; 

-Proceder à montagem de experimentos reunindo equipamentos e material de consumo; 

-Proceder à análise de materiais utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos 

para se identificar qualitativo e quantitativamente os componentes desse material utilizando 

metodologia prescrita; 

-Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos-e materiais dos laboratórios; 

-Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios; 

-Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo; 

-Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam de 

informática; 

-Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Auxiliar de Mecânico 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos ASD - 500 

CÓDIGO: ASD - 505                    CLASSE: C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades relacionadas a serviços mecânicos, sob supervisão do mecânico geral, relacionadas à 

reparação e manutenção de máquinas e equipamentos. 

ESPECIFICAÇÕES: 
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-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar trabalhos de mecânica em máquinas, ferramentas, inclusive os que requeiram habilidade 

técnica especial; 

-Confeccionar peças complexas à vista de especificações; 

-Executar trabalhos normais em torno-mecânico, torno-revólver, torno-cutileiro, plaina, fresas, 

retificadoras, máquinas-furadeiras, de atarraxar, de desempenar eixos, laminadoras, prensas 

metálicas, serras metálicas e outras, bem como trabalho de bancada, pertinentes à profissão; 

-Confeccionar ou colaborar na confecção de parafusos, porcas, cilindros, pistões, bilhas, válvulas, 

mancais, buchas, eixos, esferas, anéis de sedimento, arruelas, confecções de peças redondas para 

viaturas e máquinas, calibres dispositivos e ferramentas, bujões, eixos, molas de segmento, cilindro 

para laminação, para viatura, réguas reprográficas, rasgos para chavetas, aplainamentos e rebaixes 

de quaisquer peças planas, ferramentas para empregos diversos, engrenagens, estrias, coroas para 

sem-fim e sem-fim para coroas, fendas com parafusos, peças de formato poligonal, canaletas nos 

bronze para óleo, furacões, guias de válvulas e pistões, etc; 

-Executar trabalhos normais de montagem, desmontagem, reparo e ajustagem de máquinas 

operatrizes, máquinas a vapor e hidráulicas, linotipos, máquinas impressores, máquinas 

escavadeiras, guindastes, pontes e mesas rotativas; 

-Instalar e ajustar máquinas pesadas, grupos de geradores e turbinas elétricas; 

-Confeccionar ferramentas especiais; 

-Identificar defeitos mecânicos e orientar os reparos necessários; 

-Orientar por desenho, croquis ou instruções, executar trabalhos normais de montagem, reparo e 

ajustagem de motores a combustão de baixa e alta compressão, movidos à gasolina, a óleo diesel 

ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, tratores, patrol, rolo compressor, 

máquinas agrícolas, ceifadeiras, geradores de intensidade, locomotivas, motores de embarcações e 

outros; 

-Desmontar, reparos, montar, ajustar, retificar e localizar defeitos ocasionais de motores a 

combustão; 

-Zelar pela limpeza e higiene dos locais de trabalho; 
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-Requisitar materiais e ferramentas; 

-Engraxar e lubrificar carros, caminhões e aeronaves; 

-Desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Borracheiro 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos - ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 508                   CLASSE:     C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas relacionadas com a conservação e utilização de 

calibradores e dispositivos de montagem, utilizando ferramentas e instrumentos manuais, máquinas 

e outros materiais. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar serviços compreendendo montagem e desmontagem de pneus de veículos, máquinas e 

caminhões. 

-Reparar câmaras de ar, bem como trocar válvulas e colocação de manchões. 

-Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços. 

-Executar tarefas correlatas as acima descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Carpinteiro 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos ASD-500 

CÓDIGO:  ASD - 509              CLASSE: C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Executar trabalhos de confecção, conservação e manutenção preventiva ou corretiva nas áreas de 

carpintaria e marcenaria. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar quaisquer trabalhos de carpintaria e marcenaria, especialmente os que requeiram 

habilidade técnica especial; 

-Confeccionar estruturas complexas em madeira, à vista de desenhos ou especificações; 

-Riscar sobre madeiras as peças a serem confeccionadas, escolher a madeira adequada para as 

várias peças; 

-Operar e ajustar máquinas de carpintaria; 

-Orientar e treinar servidores da categoria inferior quando à técnica e aos processos de trabalho que 

requeiram maior aperfeiçoamento; 

-Confeccionar moldes e peças especiais para utilização em carpintaria; 

-Lixar, envernizar, lustrar móveis em geral, estruturas, portas, caixilhos e outros objetos de madeira; 

-Executar quaisquer trabalhos, especialmente os complexos, de furacão e encavilhamento de peças 

e ferragens; 

-Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 

-Fazer tratamento em madeira para diversos fins; 

-Manejar, limpar e lubrificar as máquinas de carpintaria; 

-Zelar pela higiene e limpeza dos locais de trabalho; 

-Auxiliar na confecção, encaixe, montagem e reparo de peças na armação das partes de madeiras 

trabalhadas; 

-Auxiliar na instalação e ajuste de esquadrias de madeira e outras peças, bem como no seu 

acabamento, pintando, envernizando ou encerando, e na colocação de dobradiças e puxadores, sob 

orientação do oficial da área profissional; 

-Transportar ferramentas e/ou equipamentos necessários aos trabalhos de carpintaria e marcenaria; 

-Manter em condições de uso os equipamentos, ferramentas e demais instrumentos de trabalho, 

limpando-os e guardando-os nos lugares adequados, após serem usados para assegurar a sua 

conservação de acordo com as técnicas recomendadas; 
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-Executar outras tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Cinegrafista 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 510              CLASSE: C 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Manejar câmara de cinema, ajustando os focos e outros dispositivos da mesma, procurando 

inclusive manter o equilíbrio e a composição do quadro para tornar nítida cenas de filmes, filmetos e 

outras produções. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Analisar o gênero de cenas a serem gravadas, consultando as instruções pertinentes para orientar-

se nas tomadas de cenas e no enfoque a ser dado pela câmara; 

-Posicionar e ajustar câmara seguindo as restrições da direção regulando focos e outros dispositivos 

a fim de deixá-los nas condições requeridas para as tomadas de cenas; 

-Operar a câmara seguindo as ações e ajustando o enfoque seguindo a conveniência, e procurando 

manter o equilíbrio e a composição do quadro para gravar as cenas; 

-Orientar o pessoal da iluminação e outros trabalhadores ligados ao preparo e funcionamento das 

câmaras e outros equipamentos, instruindo-os em suas tarefas, para assegurar a qualidade da 

filmagem; 

-Executar tarefas semelhantes; 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Coveiro 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional Serviços Diversos - ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 511                  CLASSE: A 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA 
Gabinete da Prefeita 

 
 

84 

 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas braçais, obedecendo às normas atinentes. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar serviços compreendendo abertura de covas, alinhando-as e mantendo a ordem numérica 

para as demais que serão abertas. 

-Zelar das instalações do cemitério, necrotério e capela. 

-Efetuar sepultamentos em covas subterrâneas e auxiliar os serviços funerários em jazigos. 

-Executar outras tarefas correlatas as acimas descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Eletricista Predial 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD-500 

CÓDIGO:  ASD - 512                     CLASSE: C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades envolvendo conservação e manutenção de redes e instalações de energia elétrica. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Instalar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; 

-Fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; 

-Consertos e reparos de elevadores, geradores, motores relógios elétricos, inclusive de controle de 

pressão, etc; 
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-Executar enrolamento de pequenos motores, transformadores, dínamos, magnetos e bobinas; 

-Fazer instalações elétricas de lâmpadas, campainhas, chaves de distribuição, bobinas, automáticos, 

etc; 

-Consertar e reparar instalações elétricas internas e externas; 

-Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 

-Executar serviços de montagem instalações, manutenção e reparo do sistema elétrico de 

automóveis, motocicletas, caminhões, etc; 

-Executar outras tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Encanador Hidro Sanitário 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO:   ASD - 513                    CLASSE:     C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Executar tarefas relacionadas com a instalação e conservação das instalações hidráulicas e 

demais. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar serviços compreendendo as instalações hidráulicas e hidro sanitárias, bem como na 

montagem de conexões de PVC e metal. 

-Conferir com projeto nível de pavimento para montagem de material hidráulico e sanitário. 

Executar outras tarefas correlatas as acimas descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fotógrafo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 514             CLASSE:   C 
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DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Fotografar acontecimentos da atualidade, utilizando máquinas fotográficas e outros equipamentos. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Fotografar eventos de qualquer natureza que for escalado para cobrir; 

-Utilizar máquinas fotográficas e outros equipamentos adequados para produzir fotos destinadas à 

ilustração, artigos, jornais, revistas e publicações análogas; 

-Fotografar pessoas e acontecimentos que possam ser de interesse público; 

-Expor os materiais fotográficos em locais de solenidades e outros promovidos pelo poder público; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Motorista de Viaturas Leves 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos 

-ASD-500 

CÓDIGO:  ASD - 518                CLASSE:  C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Dirigir veículos leves (automóveis e outros correlates), para o transporte de pessoas e materiais. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Dirigir veículos leves (automóveis e outros correlatos), em serviços urbanos, viagens interestaduais 

e intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; 

-Examinar diariamente as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o regularmente e 

providenciando a sua manutenção; 

-Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de água e 

óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se 

de suas condições de funcionamento; 

-Recolher passageiros em lugares e horas pré-determinados, conduzindo-os pelos itinerários 

estabelecidos, conforme instruções específicas; 

-Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às necessidades 

dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 

-Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando por escrito, qualquer 

defeito observado, e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu boro estado; 

-Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância do limite de velocidade e 

cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; 

-Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições 

regulares de funcionamento; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Pedreiro 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO:  ASD - 520                    CLASSE:  C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Executar serviços compreendendo alvenaria, pisos, revestimentos, instalações hidráulicas de 

acordo com as especificações constantes dos projetos. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar os serviços com base em normas, diretrizes e instruções específicas de operação, 

manutenção e reparos de instalações em alvenaria. 

-Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços. 

-Instalar, ajustar e reparar conexões para painéis, chaves e outros serviços ligados à alvenaria. 

-Efetuar serviços como: furar, pregar, serrar, etc. 

-Verificando medidas, alinhamento prumo utilizando ferramentas manuais ou mecânicas. 

-Assentar assoalhos, forros e divisões comuns e acústicas. 

-Preparar, montar e assentar portas, janelas, batentes, esquadrias, andaimes externos e internos, 

etc. 

-Executar quaisquer tipos de serviços de construção e reparos em alvenaria. 

-Transportar, carregar, descarregar materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinhos-

de-mão e ferramentas manuais, para possibilitar a sua utilização em diversos serviços; 

-Escavar valas e fossos, extraindo terras e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas 

manuais; 

-Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, 

a fim de obter concreto ou argamassa; 

-Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-os, 

arrumando-os e mantendo os em condições de uso, para assegurar a sua conservação de acordo 

com as técnicas recomendadas; 

-Executar outras tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Pintor 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos- ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 521                    CLASSE:   C 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Executar serviços compreendendo toda a área de pintura em suas variedades, efetuando aplicação 

de tintas, massa plástica e pintura em geral. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
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-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Executar serviços de pintura em madeira, alvenaria, estruturas metálicas, inclusive grades de 

alinhamento predial. 

-Verificar sempre o tipo de revestimento da alvenaria para efetuar serviços de pintura, incluindo 

paredes em madeira e fibras. 

-Conservar rolos de lã e suportes sempre limpos para evitar aglomeração da pelagem dos rolos. 

-Manter espatinhos sempre afiados para raspagem de resíduos nas paredes e mesmo para 

aplicação de massa plástica. 

-Executar outras tarefas correlatas as acimas descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Serviços Gerais 

 

GRUPO OCUPACIOMAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO: ASD - 524            CLASSE:  A 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Atividades rotineiras, de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos gerais de serviços de 

limpeza e conservação das instalações das repartições públicas. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto, mínimo o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série) 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do prédio, 

observando as normas de segurança para obter melhor aproveitamento; 

-Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento dos serviços sob sua 

responsabilidade; 

-Executar os serviços de limpeza e conservação; 
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-Executar manutenção das instalações, tais como serviços de reparos básicos elétricos, hidráulicos, 

de sistema de ar – condicionado, de máquinas e equipamentos eletrônicos, restauração de 

alvenaria, pintura e outros para assegurar o funcionamento com segurança; 

-Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; 

-Realizar serviços braçais como recolhimento de lixo, limpeza de bueiros, varrição de ruas, praças, 

parques e jardins, capinagem, plantação de mudas em geral, poda de árvores e arbustos e etc; 

-Conforme necessidade do órgão de lotação, poderá executar tarefas de auxílio, compreendendo 

atividades de controle, organização, recepção, manter a boa ordem em almoxarifados, distribuição 

de materiais e/ou documentos em unidades internas e outras atividades administrativas, sob 

orientação de chefia superior. 

-Exercer atividades de auxílio em portaria e recepção; 

-Executar outras tarefas correlatas ao cargo, de acordo com o órgão de lotação; 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Telefonista 

 

GRUPO OPERACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 

CÓDIGO:  ASD - 525                    CLASSE:  B 

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

-Executar serviços compreendendo a transmissão e o recebimento de mensagens, usando 

linguagem formal, utilizando o terminal da mesa operadora do sistema telefônico para estabelecer 

comunicações internas, locais e interurbanos. 

ESPECIFICAÇÃO: 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Vigiar permanentemente o painel, observando os sinais emitidos, para atender às chamadas 

telefônicas. 

-Registrar a duração e/ou custos das ligações interurbanas, fazendo anotações em formulários 

apropriados, para permitir a cobrança e/ou o controle das mesmas. 
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-Operar a mesa telefônica, para estabelecer comunicação interna, externa ou interurbanas, entre o 

solicitante e o destinatário ou com outras telefonistas a quem vai dirigir a chamada . 

-Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos para assegurar-lhes perfeitos condições de 

funcionamento. 

-Atender a pedidos de informações telefônicas, anotar recados e registrar chamadas. 

-Cumprir os instrumentos normativos desta Prefeitura. 

-Executar outras tarefas correlatas as acimas descritas, a critério de ordens superiores. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Vigia 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD-500 

CÓDIGO: ASD - 526                           CLASSE: A 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

-Atividades de nível médio, relacionadas com a vigilância das repartições públicas. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-Ser aprovado em Concurso Público. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

-1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes e evitar roubos, 

incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; 

-Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que 

estiver sob sua responsabilidade; 

-Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada de pessoas não 

autorizadas; 

-Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; 

-Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 

-Solicitar quando for o caso, identificação ou autorização de pessoas para ingresso nas repartições 

públicas; 

-Zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; 
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-Comunicar à autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento; 

-Manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente das 

repartições; 

- Executar outras tarefas semelhantes. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Operador de Som 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos-ASD-500. 

CÓDIGO: ASD-530              CLASSE: D 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO.  

 

DESCRIÇÃO SUMARIA: 

- Atividades rotineiras de nível 1° grau envolvendo a execução de trabalhos de sonorização das 

instalações nas repartições públicas e eventos. 

ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso publico. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 1° Grau completo. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Supervisionar e executar os serviços de instalação e operação dos equipamentos sonoros; 

- Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento dos serviços sob suas 

responsabilidades; 

- Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos para assegurar-lhes perfeitas condições de 

funcionamento; 

- Executar tarefas solicitadas pelo chefe imediato, compatíveis com o seu cargo. 

 

JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 (quarenta) horas semanais. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Cozinheira 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos 

CÓDIGO ASD-531                 CLASSE: A 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
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-Efetuar tarefas na execução de refeições e lanches para atender necessidades do Hospital 

Regional. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Ser aprovado em Concurso 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

1º Grau Incompleto 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

-Preparar refeições variadas no trivial fino, em fogão e forno; 

-Auxiliar na execução de cardápios, incluindo serviços de dietas; 

-Verificar se os gêneros fornecidos para a utilização correspondem à quantidade e as especificações 

das refeições a preparar; 

-Manter livres de contaminação ou de deterioração os víveres sob sua guarda; 

-Zelar para que o material e o equipamento da cozinha estejam sempre em perfeitas condições de 

utilização, funcionamento, higiene e segurança; 

-Operar com fogões industriais, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros de 

alimentação, aparelhos de aquecimento ou refrigeração e outros, elétricos ou não; 

-Preparar refeições ligeiras e variadas; 

-Selecionar verduras, carnes, peixes e cereais para cozimento, quanto à qualidade, aspecto e 

estado de conservação; 

-Manter a limpeza da copa, conservação e limpeza da roupa de mesa, talheres, substituindo-os 

sempre que for necessário; 

-Coordenar, orientar e executar os serviços de rouparia, copa, arrumação e limpeza da repartição; 

-Coordenar e controlar o bom funcionamento do maquinário sob sua guarda; 

-Proceder diariamente o balanço das roupas em uso e estoque de mercadorias sob 

responsabilidade da cozinha; 

-Preparar e distribuir refeições, nos locais determinados pela da chefia imediata (quartos e alas do 

hospital regional ou em refeitório no caso da Secretaria de Bem-Estar Social), ou orientar o 

encarregado de fazê-lo, quando tiver; 

-Executar outras tarefas correlatas. 
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DENONIMAÇÃO DO CARGO: Costureira 

 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos – ASD 500 

CÓDIGO ASD – 532                                          CLASSE A  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

-Atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos gerais de costura atendendo 

necessidades de rouparias para funcionamento do Hospital Regional, Secretaria Municipal de Bem 

Estar Social e de Creches, conforme atividades dos Órgãos de Lotação 

ESPECIFICAÇÕES  

-Ser aprovado em concurso público  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  

-1º Grau Incompleto  

-Curso básico de Corte e Costura 

JORNADA DE TRABALHO 

40 Horas semanais  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

-Operar máquinas de costura comum, Overloque ou máquinas industriais de pequeno e médio porte 

-Executar os serviços de corte, costura e reformas de rouparias em variadas formas e tipos de 

tecidos de uso nos diversos Setores da Prefeitura, tais como Toalhas, lençóis, aventais, panos de 

prato e outros. Em atividades do Hospital Regional, pacotes cirúrgicos, confecção de gorros, lençóis, 

calças, jalecos, máscaras, camisas, camisolas e propés aos pacientes e funcionários. 

-Requisitar ao seu Superior hierárquico de material necessários ao funcionamento dos serviços sob 

sua responsabilidade 

-Executar os serviços de limpeza e conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade 

-Executar outras tarefas correlatas.  

 


