
EER離‖百ES
SEIUnl‖ |ュ E PROGRESS0

LEI MUNICIPAL N。 736′2009.

Ementa:Disp6esobreaestruturaadministrativadoPoder
Executivo,reformulaquadrode.pessoaled6outras
ProvidOncias.

o PREFEITo coNsTlructoNAL Do MuNtcipto oes VERTENTES, no uso das atribuig6es que

lhe s6o conferidas,

FAqO SABER eUE A CAMARA MUNiCIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A

SEGUINTE LEI:

TITULO i

D:SPOSiCOES PREL:MINARES

O器選
・論∬W器躍 冒耐器『濯T里港『

=L員∬桶轟弊ま繊聯∬:
em seus anexos ll e l‖ ,e posteriormente alterado

633ノ 98.
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CAPITULO l

DA ESTRUTURA ADMiNiSTRATiVA

ArtigO.20.Para executar as atividades p`blicas de sua competOncia,o Poder Executivo passa a se

estruturar da seguinte forma:

a) Gabinete do Prefeito;

b) Procuradoria Geral do Municipio;

c) Secretaria de Governo e A95o Social;

d) Secretaria de Administragio;

e) Secretaria de Finangas;

f) Secretaria de Educagio, Cultura, Turismo e Esportes;
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g) Secretaria de Obras, Servigos Priblicos e Transportes,

h) Secretaria de Satde; e

i) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento EconOmico'

CAPITULO !I

DA COMPETENCA

Artigo 30. Os orgios integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo tOm as seguintes

compet€ncias:

| - Gabinete do prefeito - coordenar a pauta de audiencias, despachos, viagens e eventos do

prefeito; recepcionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial;

prorov"r a articuhgao do Gabinete do Prefeito com as Secretarias Municipais, assim como cuidar da

manuteng5o do prOdio do Gabinete do Prefeito.

ll - procuradoria Geral do Municipio: Exercer a representagio juridica, judicial e extrajudicial do

Municipio e das suas entidades d'e direito priblico interno; prestar apoio em assuntos juridicos e

i"girrrliror ao prefeito do Municipio; prestar servigos de consultoria juridica ao,s 6rg5os e entidades

aa" Aoministragio puutica Muniiipali normatizar e promover a uniformizagdo de jurisprudoncia

administrativa no Ambito do Municipio; desempenhar as fung6es relativas i execuqio fiscal da divida

ativa; ,etar pela observancia da telatioaoe e da finalidade dos atos administrativos e das atividades

gou"inrr"ntrir; exercer a repr6sentagSo judicial das fundag6es p0blicas; de elaboragSo e

publicagdo dos atos do Prefeito;

lll - Secretaria de Governo e Agio Social: Assessorar o Prefeito em assuntos t6cnicos e politicos

relativos i gestio oa RominlstiagSo P0blica, emitir pareceres em documentos t6cnicos; sugerir

*"diO"r e 
-procedimentos no encaminhamento de processos, pleitos e requisigOes dirigidas ao

Frefeito; e elaborar relat6rios e documentos de interesse do Prefeito e representando-o nas suas

i"rrg6"i com os demais Poderes do Municipio, Estado e Uni6o; planejar e apoiar a execug6o da

p;itil; municipal de amparo e assistOncia is criangas, aos adolescentes, aos idosos e ds pessoas

;;r;;;r* Je'deficiOncias; planejar,executar e gerenciar os programas sociais e de transferOncia de

renda a populagio carente.

lV - Secretaria de Administragao: planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de

gestao Oe pessoat, patrimonio, materiiis e comunicag6es internas, no dmbito da AdministragSo

P0blica Municipal; guarda do patrimonio e equipamentospublicos, promover, supervisionar e avaliar a

execug6o de planos e pioietds de tecnologii da informaggo;.modernizag6o e reforma administrativa

do Municlpio e oesenvoivimento organizac'6nal aplicados i AdministragSo P0blica Municipal, servindo

como 6196o disciptinad-oi Jo. si.-t""r"i- 9" 99nnoras, 
Licitag6es e contratos e executor da publicagSo

舌3`ふtoJdespachos e expedientes do Municipio.

V - Secretaria de Finangas: Desenvolver e executar a politica tributdria do Municipio;

arrecaO"Cao e d fiscaltafao O" receita tribut6ria Municipal; normatizar os procedimentos

pro"Lirr'J" arrecaoafao tributaria; desenvolver e executar a politica financeira do Municipio;

[,,;;*igor oe auditoiia financeira, controle interno, e de auditoria permanente da folha ce pa(……W…………
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legislag6o relativa d programagSo financeira da execugSo orgament6ria, da contabilidade p(blica, da

controladori" " "uditoiia 
tinanceira e das prestag6es de contas dos 6rg5os e entidades da

Administragao publica Municipal; coordenar a 
'definiq-ao 

e o controle da polltica de endividamento do

Municipio; e executar as atribuig6es do Municipio, relativas ao Registro do Com6rcio; coordenar o

fro""slo de planejamento governamental, inclusive o plano plurianual, coordenar a descentralizag5o

das a96es gor"rnar"ntaii; coordenar o planejamento territorial; normatizar os procedimentos

relativos ao processo de elaboragao, execugSo e acompanhamento da legislagSo orgament6ria do

Municipio; e coordenar o processo de elaboragdo das diretrizes orgament6rias e o orqamento

MuniciPal.

Vl - Secretaria de EducagSo, Cultura, Turismo e Esporte - garantir o acesso da populagao ao ensino

no nfvel bdsico; manter L reOe publica de ensino; promover a96es articuladas com a rede p0blica

estadual de ensino; supervisionar instituig6es municipais de ensino da Educaqio; desenvolver

programas permanentes de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem e desenvolver

ioniagao continuada do quadro da educagSo do municipio; define, planeja, implementa e

supervisiona, de forma democratica e participativa, as politicas Gultural e Esportiva do Municlpio,

promovendo ag6es e Atividades de incentivo a Cultura e ao Esporte em todas as suas manifestagOes

e formas, exe-cutando uma politica de preservagSo e conservagio da mem6ria e do patrim6nio

hist6rico, arquitet6nico, artistico e cultural do municipio, promovendo a transformagdo da produgSo

cultural em atividades econ6micas, capazes de gerar emprego e renda; fomentar o turismo,

dinamizando as ag6es pertinentes ao desenvolvimento sustent6vel dos potenciais turisticos
existentes em Vertentes.

Vll - Secretaria de Obras, Servigos Priblicos e Transportes: coordenar a formulagio e a execugSo das

politicas do Governo relativas ds atividades de transportes, energia, comunicag6es, saneamento, uso

e ocupagio do solo e servigos p0blicos, promovendo a atuagSo do Municipio nesses setores, al6m de

cumprir e fazer cumprir a legislag5o de trAnsito, aplicando as penalidades previstas no C6digo

Nacional de Trinsito e seu regulamento; executar obras, produtos e servigos tocantes a recursos

hldricos.

Vlll - Secretaria de Sa0de: Planejar, desenvolver e executar a politica sanit5ria do Municipio, orientar

e controlar as ag6es que visem ao atendimento integral e equinime das necessidades de safde da

populag5o; exeicer as atividades de fiscalizagio e poder de policia de vigilincia sanit6ria; e
cobrdenar e implementar o processo de municipalizagSo do Sistema Unico de Sa0de.

lX - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econ6mico - definir, planejar, implementar e

supervisionar, de forma democrdtica e participativa, as politicas priblicas do Municipio visando o
desenvolvimento econOmico, na perspectiva de gerag5o de emprego e renda, atrav6s da

coordenagio da elaboragio e implantag5o de projetos estratEgicos que, de alguma forma, possam

repercutir nos setores produtivos locais, desenvolvendo para atingir os seus objetivos, estrat6gias de

ariiculagao com outras instincias de Poder, parcerias com setores t6cnicos e permanentes interagSo

com os segmentos econ6micos e sociais concernidos; fomentar as polfticas municipais referentes ds

atividades te industria, com6rcio, agricultura, servigos e voltadas pa:.a a geragao de emprego e

renda, com 6nfase no apoio is micro-atividades urbanas e rurais. Disseminar t6cnicas agricolas

o melhor aproveitamento das condig6es atuais, de modo a permitir a fixagSo do homem no ct

com renda e melhoria continua de suas atividades produtivas.
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CAPITULO III

DA ORGANIZA9AO ADMINISTRATIVA

Artigo 40. A estrutura funcional do Gabinete do Prefeito ser6 integrada pelos seguintes org6os:

I - Assessoria Especial;

ll - Assessoria de lmPrensa;

lll - Assessoria de ComunicagSo;

lV - Assessoria T6cnica,

V - Assessoria de Gabinete;

Vl - Ouvidoria; e

Vll - Oficiais de Gabinete.

Artigo 5o. A estrutura funcional das Secretarias Municipais serd integrada pelos seguintes 6rg5os:

| - Secretarias Executivas;

ll- Ger6ncias;

lll - Gestores Unidades;

V - Gestores de N0cleos; e

Vl - Assessoria.

Parigrafo Onico: As Secretarias Municipais se subordinario administrativamente ao Gabinete do
Prefeito e dever6o observdncia ds normas e resolug6es emanadas da Secretaria de Administragio e

da Secretaria de Finangas, para a coordenagio das atividades administrativas e financeiras, relativas
d pessoal, compras governamentais, licitag6es e contratos, tecnologia da informagSo, orgamento e
programagio financeira, al6m do planejamento dos programas e projetos e acompanhamento das

ag6es de governo.

T:TULO‖ !

CAPITULO l

DO QUADRO DE PESSOAL

Artig0 6。 .C)quadro de pessoal permanente da administra90o direta sera assim
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I - cargos de carreira exclusiva do Municipio; e

ll - cargos de carreira n5o-exclusiva do Municipio.

Artigo 7o. O exercicio das fung6es p0blicas exclusivas, a cargo do Poder Executivo, dar-se-6 por

servidores p[blicos efetivos e comissionados, ocupantes de mrgos p0blicos, submetidos a regime
juridico estatutdrio, do Estado de Pernambuco e suas alterag6es.

Par5grafo Unico. O servidor p0blico, ser6 contribuinte obrigat6rio do Regime Geral da Previd6ncia

Social - RGPS do lnstituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CAPiTULO II

DOS EMPREGADOS PUBLTCOS

Artigo 80. Para o exercicio das fung6es p0blicas n5o exclusivas do Municipio, de interesse p0blico e
sem prazo determinado, o Poder Executivo contara com empregados p0blicos, em sua administragio
direta, regidos pela legislagSo do trabalho consolidada e correlata.

Artigo 90. O preenchimento dos empregos p0blicos dar-se-6:

| - pela contratagio dos aprovados em selegio p0blica de provas e de provas e titulos, dependendo
da complexidade das fung6es e especializag6es requeridas; e

ll - por promogSo peri6dica, mediante avaliag6o de desempenho, na forma que a leiestabelecer.

Artigo 10. O contrato de trabalho por prazo indeterminado poder6 ser rescindido nas seguintes
hipoteses:

| - pr6tica de falta grave, enumerada no artigo 482 da ConsolidagSo das Leis Trabalhistas - CLT;

ll - acumulagSo ilegal de cargos, fung6es e empregos p0blicos;

lll - necessidade de redugSo do quadro para redugSo de despesas, respeitadas as normas gerais
constantes de legislagSo federal especifica e mediante indenizagdo prevista na legislag6o trabalhista;

lV - por desnecessidade dos servigos, declarada em ato motivado, mediante indenizag6o, prevista na

legislagSo trabalhista, na forma que dispuser o regulamento;

V - por inadequagSo ou insuficiOncia de desempenho apurada em procedimento em que se assegure
recurso para a autoridade superior, com efeito suspensivo, para decisio em trinta dias, ap6s pr6vio
conhecimento dos padr6es mlnimos exigidos para continuidade da relagio empregaticia,
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas; e

Vl - sem justa causa, e mediante indenizagSo regular, na forma definida na legislagSo do
de acordo com o que dispuser o regulamento.

Rua Dr. Emidio cavalcanti, 97 - centro - vertentes - pE
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Pardgrafo Unico. A obrigatoriedade dos procedimentos previstos neste artigo nio se aplica
contratag6es de pessoal decorrentes da autonomia de gestao prevista no artigo 37, S 8o,
Constituig6o da RepUblica.

Vll - ou por encerramento dos Programas a que estiver vinculado.

Artigo 11. O empregado p0blico serd contribuinte obrigatorio do sistema geral de previd6ncia.

Artigo 16. Os cargos de Agente Administrativo, Assistente Administrativo e Assessor
constantes do Anexo lll, da Lei Municipal n.o 559/93, passam a se chamar Oficial Admin

舗

ｄａ

CAPITULO tII

DOS SERVIDORES TEMPORARIOS

Artigo 12. A AdministragSo Publica poder6 contratar por prazo determinado, sob regime de direito
p0blico, mediante processo seletivo:

| - servidores tempor6rios para o exercicio de fung6es publicas de excepcional interesse publico, por
prazo nio superior a 24 (vinte e quatro) meses, prorrogdvel por igual periodo, na forma que a Lei
estabelecer;

ll - O Poder Executivo contratard profissionais em numeros e especialidades suficientes para atendera Programas do Governo Federal e Estadual, contratar sem prazo determinado, enquanto estes
perdurarem.

TITULO IV

DAS DISPOSEoES TRANSI6RnS

Artigo f3. Os atuais cargos comissionados e fungOes gratificadas dos quadros da administragio
Municipal do Poder Executivo serdo enquadrados de forma gradual e planejada para a devida
adequagio a esta Lei.

TITULO V

DAS DISPOS!9oES FTNAIS

Artigo 14. Ficam extintos os cargos de Regente de Classe l, Regente de Classe ll e T6cnico Nivel
Superior, constantes do Anexo lll, da Lei Municipal n.o 55g/g3.

Artigo 15. Os cargos de Secret6rio Escolar, Servente e Auxiliar Hospitalar, constantes do Anexo lll,
da Lei Municipal n.o 559/93, passam a se chamar Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Servigos Gerais e
Auxiliar de Enfermagem, respectivamente.

frtigo 17. Os cargos de Professor I e Professor ll (Hora Aula), constantes do Anexo ll
Municipal n.o 559/93, posteriormente alterados no inciso ll, do artigo 1o, da Lei Municipal n/
quat sttF釉
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ser chamados, Professor 1a a 4a S6rie e Professor de 5a a 8a S6rie, respectivamente, tendo suas
atribuig6es instituldas na Lei de criagSo do Plano de Cargo e Carreiia do MagisiSrio prjblico
Municipal.

Artigo {8. O quantitativo de cargos efetivos constantes nas Leis Municipais n.o 559/g3, 616tgl,
626/98 e 633/98, ficam redefinidos no Anexo I desta Lei, bem como as atribuig6es e exig6ncias para
cada cargo estSo definidos no anexo V desta Lei.

Artigo 19. Os cargos de provimento em comissdo no Smbito da administragao do poder Executivo
sio os criados nesta Lei, nos quantitativos, nomenclaturas, simbolos e vencimentos, constantes do
anexo llldesta Lei.

Artigo 20. Os cargos que percebem subsidio sio aqueles constantes do anexo ll da presente Lei,

Artigo 21. Os ca.lqo: sob o legime jurldico celetista admitidos como empregados ptibticos sio osinsitos no anexo_1V,. deste diploma legal, bem como as atribuig6es e exigencil. p"rJ.rJ, ;fir-g;;priblico est5o definidos no anexo Vl desta Lei.

Artigo 22. Os profissionais M6dico Ambulatoriais e T6cnicos de Laborat6rio de Nlvel Superior, nio
vinculados aos projetos e/ou programas do Governo Federal ou Estadual, perceberao por ambulat6rio
de 4(quatro) horas de duragSo e com atendimento minimo de 1S(quinze) picientes por ambulat6rio.

S 1" - Os profissionais mencionados no caput deste artigo, realizarilo um minimo de g4(quatro)
ambulat6rios por m6s.

S 2o - Os Medicos Plantonistas perceber5o por plantSo de 12(doze) horas de durag5o.

Artigo 23. Os profissionais necessdrios, em n(mero e especialidades suficientes, ao atendimento deprogramas e projetos do Governo Federal e/ou Governo Estadual com prazo de durag6oindeterminado serio contratados administrativamente, mediante selegdo precedida de ampla
divulga96o.

Artigo 24. Fica o Prefeito do Municlpio autorizado, mediante decreto e atendidas as diretrizes,principios e disposig6es desta Lei, e mantidos os objetivos e finalidades atribuidas aos orgioi;
entidades publicas:

| - a detalhar a eslrutura dos 6rg5os e entidades integrantes da administragao direta e indireta doPoder Executivo, alocando os cargos comissionados e f-ung6es gratificadas;

ll - a reestruturar os 6rg5os e unidades integrantes da estrutura administrativa do poder Executivo,
observado o limite de vagas para provimento de cargos em comiss6o e das fung6es gratificadas;

lll - a alterar a nomenclatura e a vinculagSo dos cargos em comissio e das fungoes gratificadas
detalhando as atribuig6es e os requisitos para o seu provimento; e

lV - a alterar a vinculagdo das entidades da administragao indireta em relagio ds Secre
Municipais, respeitado o objeto e finalidade estabelecidos nas normas legais e estatuterios de
entidade
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Artigo 25. Esta Lei entra em vigor da data da sua publicagio.

Artigo 26. Revogam-se as disposig6es em contrdrio.

do Prefelo,em 13 de
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ANEXO l
QUADRO DE CARGOS EFETiVOS DA PREFEITURA MUN:CIPAL DAS VERTENTES
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ORDEM CARG0 N:VEL VENC:MENTO CH QUANTIDADE
\dvoqado S 800,OC 40 horas semanais

2. \qente de Trinsito M 465,OC 40 horas semanais 3〔

3 \qente Sanitdrio M 465,OC 40 horas semanais
4 \nalista de Sistema S 800,OC 40 horas semanais
5 \rquiteto Urbanistico S 800,OC 40 horas semanais
6 {ssistente Social S 800,OC 40 horas semanais
7. {tendente Hospitalar M 465,OC 40 horas semanais 4(

8 \uditor Fiscal de Tributos Municipa S 800,OC 40 horas semanais
9 \uxiliar Administrativo M 465,OC 40 horas semanais 12〔

10 へux‖ iar de Biblioteca M 465,OC 40 horas semanais
\uxiliar de Enfermagem M 465,OC 40 horas semanais 2C

12 \uxiliar de Farm6cia M 465,OC 40 horas semanais
13 \uxiliar de Servicos Gerais B 465,OC 40 horas semanais 20(

14 31omёdico S 1200.OC 08 horas semanais
15 larpinteiro B 465,OC 40 horas semanais
16 3itologista S 1200.OC 08 horas semanais
17. lontador S 800,OC 40 horas semanais
18. loveiro B 465,OC 40 horas semanais
19 lozinheira B 465,0〔 40 horas semanais
20 )esenhista T6cnico M 510,OC 40 horas semanais
21 Dicitador M 465,0〔 40 horas semanais
22 lnfermeiro(a) S 800,0〔 40 horas semanais
23. lnqenheiro Civil S 800,01 40 horas semanais
24 :armac0utico S 800,0〔 08 horas semanais
25 :iscalde Obras M 465,0〔 40 horas semanais
26 :onoaudi6logo S 1000,0〔 01 ambulat6rio semanal

de B horas
27 3ari B 46510〔 40 horas semanais 8〔

28 3uarda Municipal B 465,0〔 40 horas semanais 10〔

29 nspetor Ambiental S 465,0〔 40 horas semanais
30. nspetor Epidemiol6qico S 465,0〔 40 horas semanais
31 nspetor Sanitdrio S 465,0( 40 horas semanais
32 Vlarceneiro B 465,0〔 40 horas semanais
33. Mecdnico B 465,0〔 40 horas semanais
34. VI6dico Anestesista S 1200,0〔 )l plantio semanal de 12

horas
35 Ⅵёdico Cardiologista S 1200,0〔 01 ambulat6rio semanal

de 8 horas
36 vledico CirurgiSo Geral S 600,00 por plantac 01 plantSo semanal de 6

horas
37 1/10dico Clinlco S 1200,OC 01 Ambulat6rio semanal de

8 horas

38 vl6dico Colposcopista S 1200,0〔 01 ambulat6rio semanal
de 8 horas

39 vledico Dermatologista S 1200,OC 01 ambulat6rio semanal
de 8 horas



40 Vl6dico Endocrinolog ista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de 8 horas

41. M6dico Ginecologista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de 8 horas

42 M6dico Neurologista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de B horas

43 Vl6d ico Otorrinolarin golog ista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de B horas

44 Ⅵёdico Pediatra S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de B horas

45 lllё dico Plantonista S 300,00 por plantSc 01 plantio semanal de 6
horas

46 vledico Psiquiatra S 1.200,0c 01 ambulatorio semanal
de B horas

1

47 vledico Urologista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal
de 8 horas

1

48. Vlotorista B 465,0C 40 horas semanais 3[
49 \utricionista S 1.000,0c 01 ambulat6rio semanal

de 8 horas
50. )dontologo S 1.200,0c 01 ambulat6rio semanal

de 8 horas
51 Эicial Administralvo M 465,0C 40 horas semanais
52 )perador de Maquinas Pesadas B 465,0C 40 horas semanais
53. )edreiro B 465,0〔 40 horas semanais
54. DintOr B 465,0( 40 horas semanais
55 )odador B 465,0〔 40 horas semanais
56 )sic6logo S 1.000,0( 01 ambulat6rio semanal

de B horas
57 )sic6loqo Educacional S 120010〔 40 horas semanais
58 f6cnico de Laboratorio M 465,0( 40 horas semanais
59 I6cnico em EdificacOes M 465iOC 40 horas semanais
60 I6cnico Fiscal de Tributos

Vlunicipal
M 465,0C 40 horas semanais 4

61 f6cnico em Enfermaqem M 465,OC 40 horas semanais 2C
62 Ierapeuta Ocupacional S 1.000,0( 01 ambulat6rio semanal

de 8 horas
63 Iratorista B 465,0( 40 horas semanais I
64 1/10dico Veterinario S 70010〔 20 horas semanais
65 へuditor de Sattde S 1.200,0( B horas semanais
66 :isioterapeuta S 1.500,0( 03 ambulat6rios

semanais de 6 horas
67 Vledico U ltrassonog rafista S 2.800,0( )l plant6o semanal de 12

horas
68 Vledico Reumatologista S 1.200,0( 01 ambulat6rio semanal

de 8 horas
69 \uxiliar de CirurgiSo Dentista S 465,0( 40 horas semanais

Rua Dn Emidio Cavslcanti, 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - Fone: (81) 37i4-1156 - CNPJ 10.296.887/0001-60

PREFEITURA
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ANEXO‖
QUADRO BASiCO DOS CARGOS EM SUBSiD:OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS

VERTENTES

ANEXO‖ |

QUADRO DE CARGOS EM COMISSAo DA ADM:N:STRAcAo DIRETA DO MUNiCIP:0
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ORDEM CARGO S:MBOLO REMUNERAcA0 LOTACA0

1

2

3

4

Prefeito

Vice-Prefeito

Secretirio

Procurador Geral

10.000,00

5.000,00

2000,00

1.000i00

1

1

7

1

NOMECLATURA QUANT. SIMBOLO VENCIMENTO

ヽ

Assessor Especial ハ
） CAA-1 465′ OC

\ssessor de Imprensa 01 CAA-3 465′ OC

{ssessor de ComunicacSo 01 CAA-5 465′ OC

Assessor T6cnico Nivel I 05 CAA-3 465′ OC

Assessor T6cnico Nivel II 05 CAA-2 465′ OC

Assessor Juridico 03 CAA-4 600′ OC

Эficial de Gabinete 04 CAA-6 465′ OC

Assessor de Gabinete 08 CAA-4 465′ OC

Secret5rio Executivo 03 CDA-2 465′ OC

Procurador Jurldico 01 CDA-1 800′ OC

Ouvidor Geral 01 CDA-3 465′ OC

Secretirio de GestSo T6cnica 03 CAA-5 600′ 00

Gerente 28 CDA-3 465′リ
Coordenador 27 CDA-4

fesoureiro 01 CDA-4 /6"脚0

Secret5rio de Gabinete 08 CAA-7 師
Auxiliar de Gabinete 20 CAA-7 465_01

Jestor de Un:dade 21 CDA-5 465′ 01

Sestor de N0cleo 14 CDA-6 1ヽ465′ c

TOTAL 155 \-/
/



ES
SEGUR員‖o員 E PROIHESSO

ANEXO:V
QUADRO DE PROGRAMAS FEDERAiS
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FUNcA0 NiVEL
CARGA
HORARIA VENCIMENTO QUANT:DADE

\gente Comunit6rio de Sa0de M
40HノS

465′ OC 13C

\gente de Combate is Endemias M
40HノS

465′ OC 3C

Эdont61ogO do PsF S
40H/S

2000,OC

lllё dico do PSF S
40H/S

4.000,0(

Infermeira do PSF S
40H/S

2.300,OC 22

へtendente do PSF M
40H/S

465,OC

lecnico de Higiene Dentiria do PSF M
40H/S

465,0( (

Dsic61ogo do cRAS S
40H/S

1.000,0〔

Psic61ogo do CREAS S
40HノS

1000,0〔

へssistente Social do CRAS S
40H/S

1000,OC

へssistente Social do CREAS S
40H/S

1.000,OC

\uxiliar de Enfermagem do PSF M
40H/S

465,OC ａ
υ

\ssistente de Consult6rio Dentdrio - ACD F
40HノS

465,0〔

[6cnico em Sa0de Bucal- TSB M
40H/S

465,OC

3oordenador do ACS S
40HノS

2500,OC

Ⅵotottsta SAMU M
40/HS

465,0(

'ecnico de Enfermagem SAMU M
40H/S

465,0〔

3oordenador do SAMU M
40H/S

600,0〔 1

PREFEITURA
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Anexo V
Exigencias e AtribuicOes dos Cargos Efetivos

電湘ξl:鑑enゎs de Юdemに g札 鯰pЮSenね『
ra dele;emitir pareceres ou prestar informa9oes em

l o Prefeito e os SecretariOs Municipais; prestar
(ecutar outras atividades compativeis com o car9o.
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para tal ato pela chefla.

03-Agente Sanit艤 面o

enl estabe:ecirnentos industriais, comerciais, de

〕ou reforrnados tendo em ViSta o cumprimento das
ionar fabricas de produtos a:imenticios, armaz6ns,
.eriflcando as condicOes sanlarias dos interiores, a

黒鱗  瀞曜
[ 翼
decorrentes de seu trabalho em estabe:ecimentos

x)mpetencia.
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correlatas, conforme necessidade do servigo e orientagSo superior. O exercicio do cargo poder6 exigir a

prestagao de servigos d noite, domingos e feriados; trabalho externo.

05 - Arquiteto Urbanistico
Exig6ncias: GraduagSo em Arquitetura
Atribuig6es: Analisar e elaborar projetos arquitet6nicos, de loteamentos de 6reas urbanas, verificar projetos de

urbaniiagSo em terrenos e 5reas, apreciar as solicitag6es de loteamentos, elaborar e analisar projetos

paisagisticos em geral, acompanhar a execugSo de parques, pragas, jardins e outros, participar de programas de
preservagao, defesa e desenvolvimento do meio ambiente. Elaborar, executar, e dirigir projetos arquitetOnicos de

edificag6es cadastradas como Patrim6nio Hist6rico, minimizando ao m6ximo as interveng6es para preservar o
original, executar outras atividades compativeis com o cargo.

06 - Assistente Social
Exig6ncias: GraduagSo em Assist6ncia Social + Registro no Conselho Competente
AtriLuig6es: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos especificos de pessoas;

elaborara projetos e programas na 6rea de assist6ncia social, coordenar programas, projetos e servigos sociais

cuja operaciohaliza6o seja de responsabilidade do governo municipal; coordenar e/ou participar de campanhas

educaiivas; monitorar e avaliar os programas e servigos na 6rea de assistdncia social desenvolvidas por

entidades nfio-governamentais. Responsabilizar-se pela triagem socio-econOmica dos postulantes a beneficios e

servigos de natureza assistencial; realizar estudos de situag6es familiares e emitir pareceres sociais; facilitar o

acesio dos excluidos a beneficios e servigos atrav6s de articulag6es com diferentes recursos sociais,

encaminhando os servigos e ou orientagio aos usudrios; executar outras atividades afins.

07 - Atendente HosPitalar
Exig6ncias: Ensino M6dio (antigo 20 grau).
Atribuig6es: Atender pessoas, funcion6rios e dirigentes do hospital Municipal; orientar sobre hor6rios e atividades

exercidas no hospital Municipal; manter a documentagSo organizada; atender telefones; enviar documentos e
recebe-los fazendo seu encaminhamento ao 6195o competente; elaborar relat6rios das atividades exercidas;
participar de reuni6es; exercer as atividades de sua Srea de acordo com a conveni6ncia do servigo; executar

outras atividades inerentes d 6rea.

08 - Auditor Fiscal de Tributos Municipal
Exig6ncias: GraduagSo em: AdministragSo, Contabilidade, Direito, Economia ou 6reas afins

Atribuig6es: Constituir o credito tribut5rio, mediante langamento, inclusive por emissSo eletr6nica, proceder d sua

revisio de oficio, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislagSo e proceder d revisSo das

declarag6es efetuadas pelo sujeito passivo; Controlar, executar e aperfeigoar procedimentos de auditoria,

dilig6ncia, pericia e fiscalizagdo, objetivando verificar o cumprimento das obrigag6es tribut6rias do sujeito

paisivo, priticando todos os atos definidos na legislagEo especifica, inclusive os relativos d busca e d apreensSo

ie tivros, documentos e assemelhados, bem como o de lacrar bens m6veis, no exercicio de suas fung6es;

supervisionar o compartilhamento de cadastros e informag6es fiscais com as demais administragOes tribut6rias

da Uniao, dos Estados e outros Municipios, mediante lei ou convenio; autorizar e supervisionar o credenciamento

de usu6rios de sistemas tributSrios informatizados; avaliar e especificar os pardmetros de tratamento de

informag6o, com vistas ds atividades de langamento, arrecadagSo, cobranqa e controle de tributos e

contribuig6es; planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a compet6ncia especifica de outros

6rgios, as atividadei de repressSo i sonegagSo fiscal, ocultagSo de bens, direitos e valores; analisar, elaborar e

priferir decis6es, em processos administrativo-fiscais, nas respectivas esferas de compet6ncia, estudar,

pesquisar e emitir pareceres de cardter tribut5rio, inclusive em processos de consulta; elaborar minulas de atos

normativos e maniiestar-se sobre projetos de lei referentes a mat6ria tribut6ria; supervisionar as atividades de

disseminagdo de informag6es ao sujeito passivo, visando d simplificagSo do cumprimento das obrigag6es

tributdrias 
-e 

d formalizaqao de processos; elaborar minuta de c5lculo de exig6ncia tribut6ria alterada por decisio
administrativa ou judiciil; presiar assist6ncia aos 6rg5os encarregados da representagSo judicial do Municipio;

informar os debitoi vencidos e n5o pagos para a inscrigSo na Divida Ativa antes do termo prescricional; planejar,

coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalizagSo, arrecadagSo e de cobranqa dos impostos'

taxas e contribu196es;realizar pesquisa e investiga9ao re!acionados as atividades de inteligencia lscal:realiz

outras atribuig6es compativeis com o cargo.
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09 - Auxiliar Administrativo
Exig6ncias: Ensino M6dio - Antigo 2' Grau (concluido)
Atribuig6es: Realizar atividades de apoio A administragSo da entidade onde est6 lotado, sob a orientagdo,

supervisSo e avaliagSo do chefe imediato; Alimentar (digitagSo) o computador com dados especificos e listar as
respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operagSo de computador; Atender pessoas, funcion6rios e dirigentes
da Prefeitura e demais 6rg5os da administragSo prlblica municipal; orientar sobre hor6rios e atividades exercidas
na Prefeitura Municipal; manter a documentagdo organizada; atender telefones; enviar documentos e recebE-los

fazendo seu encaminhamento ao 6195o competente; elaborar relat6rios das atividades exercidas; participar de

reuni6es; realizar o controle de chamadas telefOnicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento
previamente determinadas; operar aparelhos de r5dio, que mantenham contato com veiculos da frota municipal;

zelar pela conservagSo e manutengSo dos equipamentos colocados 6 sua disposigSo, comunicando qualquer

falha detectada no sistema; realizar o atendimento de PABX com ramais e troncos; realizar outras atribuig6es

conelatas.

10 - Auxiliar de Biblioteca
Exig6ncias: Ensino Medio - Antigo 2' Grau (concluido)
Atri-buig6es: Prestar atendimento aos municipes que fazem uso da biblioteca, orientando as consultas e
pesquisas; conservar e organizar o acervo da biblioteca bem como o arquivo dos usu6rios. Elaborar e executar
projetos de incentivo ir leitura e colaborar no desenvolvimento do trabalho no Ambiente de Tecnologia. Executar

iar6tas de atendimento ao priblico, contagdo de historias, manuseio e guarda dos livros, orientagSo de pesquisas,

higienizagSo do acervo e digitagSo; realizar outras atribuig6es correlatas'

11 - Auxiliar de Enfermagem
Exig6ncias: Nivel M6dio concluido + Curso de Auxiliar de Enfermagem + registro no Conselho competente.

Atribuig6es: Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assist6ncia m6dica, odontologia e fisioterapia; preparar

doentel para exames de diagn6stico; realizar curativos; aplicar injeg6es; medir pressSo arterial; esterilizar ou

supervisionar a esterilizagSo de instrumentos; efetuar a revelagSo de radiografias; fazer controle de temperatura

dos pacientes; revisar o preenchimento de fichas e laudos dos exames; fazer imobilizag6es simples; exercer

outras atividades compativeis com o cargo.

12 - Auxiliar de Farm6cia
Exig6ncias: Nivel Medio concluido
Atribuig6es: Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; Entregar

medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de internagSo; Separar requisig6es e receitas;

Providenciar atrav6s de microcomputadores a atualizagSo de entradas e saidas de medicamentos; Fazer a

transcrig6o em sistema informatizado da prescrigSo m6dica; Separar os medicamentos por hor6rio em gavetas

que s6o acondicionadas em carrinhos de dose unit6ria e transportar para as enfermarias; DistribuigSo de

medicamentos d pacientes ambulatoriais; Requisitar, separar, conferir, receber e armazenar corretamente os

medicamentos; Separar os insumos necess6rios, higieniz5-los, efetuar limpeza da capela de fluxo laminar para

posterior manipulagSo de Nutrigdo Parenteral pelo profissional farmac6utico; Fracionar e reembalar

medicamentos s6lidos e liquidos orais em Dose Unit6ria sob supervisEo do profissional farmacOutico; Ordenar

estoques, organizar as prateleiras e manter a ordem; Efetuar levantamento do estoque, bem como processar

contagem do invent6rio fisico, auxiliar na digitagSo e controle de medicamentos; Zelar pelos equipamentos assim

como pela ordem e limpeza do setor; Desempenhar tarefas afins; cumprir as normas e procedimentos da

lnstituigSo.

13 - Auxiliar de Servigos Gerais
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atri-buigOes: Realizar a limpeza e conservagSo das instalag6es e equipamentos dos pr6dios onde funcionam as

unidadls da AdministragSo Municipal; exercer eventuais mandados; servir caf6 e 6gua; fazer merenda; carregar

e descanegar m6veis e equipamentos em veiculos; controlar o acesso de pessoas aos pr6dios de acordo com

as instrug66s recebidas; informardo priblico sobre hor5rios de funcionamento; registrar ocorrdncias e comunicar

a chenai sOlidtar imediata colabora"o doS SeⅣ i9os de urgencia m6dica:policia:em casos de addentes e

inc6ndios; zelar pelo equipamento de trabalho sob sua responsabilidade; executar outras atividades

com as atribuig6es do cargo.
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14 - Biom6dico
Exig6ncias: Graduag6o em Biomedicina ou Farmdcia/Bioqulmica
Atribuig6es: compete atuar em equipes de satlde, a nivel tecnologico, nas atividades complementares dediagn6sticos; realizar.an6lises fisico-quimicas e microbiologicas di interesse p"ri 

-""n"rrento 
do meioambiente; realizar servigos_ de radiografia, excluida a interpretaf,So; atuando sob supervisdo m6dica, 

", ,"*igos
de hemoterapia, de radiodiagnostico e de.outros para os quais esteja legalmente tiauititroo; planejar 

" "r""rt",pesquisas cientlficas_ em_ instituig6es p0blicas e privadas, na 5rea di sua 
"rp""i.tio"oe 

proi'rssional; e arealiza$o de avaliagSo clinico-laboratorial, assinando os respectivos laudos.

15 - Carpinteiro
Exig6ncias: Ensino. Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Executar servigos de carpintaria, montagem de m6veis nos diversos pr6dios do Municipio; proceder
o reparo de carteiras escolares, bir6s; montar e instalar quadros negros e brancos nas escolas; ret6rmar moviilde utilizagEo pela administragSo municipal, elaborar listas de mateliais, p"qiJ" eqripamentos necessdrios aobom desempenho de suas atividades, executar outras atividades compativeis.

16 - Citologista
Curso superior em Bioquimica + registro no Conselho
Executar andlise das liminas de Citologia Onc6tica (Citologia esfoliativa); Microscopias das lAminas de paciente,
responsabilizando-se pelos respectivos laudos; Preparag6o e screening'das l6minas de papa Nicolau. Leitura eresponsabilidade t6cnica, liberando os resultados; outrasatividades correlatas.

17 - Contador
Exigdncias: Graduagio em Contabilidade + registro no Conselho
Atribuig6es: corregSo e preparo de dados financeiros, fornecendo subsidios para elaboragao de proposta
orgament5ria; An6lise e conciliagSo de contas, conferindo os saldos, localizando e retifiianOo possivdis 6rros,
assegurando a corregSo de operag6es cont6beis; ClassificagSo e araiiageo de despesai, analisando a naturezada mesma, apropriando custos, bens e servigos; ElaboragSo de quadios demonstrativos, relat6rios e taueai,
compilando dados cont6beis e estudo de calculos, com bise em informagoes de artuivos, fich6rios e outrosiElaboragSo de balangos, aplicando normas contdbeis e organizanio demonsirativos e relat6rios decomportamento das dotag6es orgament6rias; Controle interno da irefeitura; Orientagio e Oiregao de trabalhosde contabilidade pfblica, organizando e supervisionando as diversas atividades cont6beis; brganizaga; deservigos de contabilidade em geral, tragando rotinas e planos de contas, sistemas de livros e documentos em6todos de escrituragSo, possibilitando o co.ntrole contdoil e orgamentdrio do orgio ou Lntidade; Elaboragio da
escriturag5o de livros contdbeis, como Di5rio, Registro de lnventdrio, Razio, ionta-Conente, baixa e outros,
atentando para a transcrigSo correta dos dados, vabndo-se de sistemas manuais e mecanizados, assegurando o
cumprimento das exigGncias legais e administrativas; ElaboragSo de documentagio ,"l"ti6 a pajamentos,
transfer6ncias, fundo rotativo e outros, informando disponibilidade de saldos, 

"i."'gri"nOo 
a corrbgSo Oeisai

operag6es; ElaboragSo de relat6rios sobre a situagio geral ou irregularidades eiconiraOa" no pio"erso-Je
prestagSo de contas do 6195o ou entidade, transcrevendo dados dstatisticos, emitindo pareceres t6cnicos,
fornecendo os elementos cont5beis necessdrios irs atividades da Diretoria ou 6hefia imediatamente superiorj
ElaboragSo de Planos e Projetos de interesse do Municipio; Exercer outras atividades compativeis com oA;g;.'
18 - Coveiro
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Realizar servigos funerdrios nos cemit6rios publicos no municipio, auxiliar na manutengdo do
cemit6rio, remover e/ou incinerar o lixo do cemit6rio, limpar catacumbas, executir outras iiivioaoes afins.

19 - Cozinheira
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Alribuig6es: Preparar e distribuir a merenda escolar para os estudantes das escolas municipais, preparar
alimentos para os postos de. sa0de e predio da prefeitura; responsabilizar-se pelo 

""toqu" 
Oe merenAa'ekst'ente;

manter limpas e conservadas, as cozinhas e locais de armazenamentos'e acondicionamentos de produtos
alimenticios em perfeitas condig6es de higiene; seguir adequadamente as orientag6es do carddpio;'exercer
outras atividades correlatas determinadas pelo chefe imediato.

R“αD■ E鵬霞to(bッαEca“497-0■″リー降確
“
たs‐ PE

CEP=5■ 77J―θθθ"Jb“′
=`θ

」砂373イ“ff56-“ ra29`θθ7/Jθθf-6θ



EERttHttS
SEGURA‖ 奪農[PROGRESS0

20-Desenhista T6cnico
Exigencias: Nive! M6dio Concluido + Curso PЮ lssiOnalizante em Desenho, autorizado ou reconhecido pe!o
orgaO∞ mpetente.
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visual e diagrama9ao de cartazes,livros,fOlhetos e oし

de plantas e pub‖ ca95es,quanto ao uso dos materia
natureza do cargo

21-Digitador
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23-Engenheiro Civil
Exigenciasi Curso de Gradua95o em Engenharia Civil+registro no cOnselho cOmpetente.
Atribui9oesi Elaborar,executar e dirigir prOjetos de engenharia civil re!acionados a edinca96es,「

odovias,obras
sanitarias e hidraulicas e Outros,examinando as caracteristicas e organizando os p!anos,rnё tOdOs de trabalho e
outros dados solicitados,visando possibilitar e orientar a constru9ac, manuten9ao e reparO eノ ou reformas das
obras citadas,com vistas a assegurar os padめ es t6cnicos exigidos;executar outras atividades compativeis com
o cargo

24-FarlnaceuticO
Exig6ncias: Graduag6o em Farmdcia ou FarmScia/Bioquimica + Registro no Conselho Competente
Atribuigdes: Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guaida; controlar o estoque de medicamentos e
colaborar na elaboragSo de estudos e pesquisas farmacodinAmicas e toxicol6gicas; emitir parecer t6cnico a
respeito de produtos e equipamentos utilizados na farm5cia, principal em relaga-o d compra de medicamentos;
controlar psicotr6picos e fazer boletins de acordo com a vigildncia sanit6ria; planejar e coordenar a execug6o de
assistEncia farmac6utica no municipio; coordenar o consumo e a distribuigio doimedicamentos; superviiionar,
orientar e realizar exames. hematol6gicos e imunol6gicos, microbiol6gicos e outros empregando aparelhos e
reagentes apropriados; 

. 
orientar e supervisionar profissionais de nivel t6cnico, m6dio e b6sico, quanto a

procedimentos adequados em laborat6rios; responsabilizar-se pela introdugdo de novos m6todos para a
realizafio de exames; elaborar e promover os instrumentos necess5rios, objetivando o desempenho adequado
das atividades de armazenamento, distribuigSo, dispensagSo e controle ds medicamentos pelas unidades de
sa0de; avaliar o custo do consumo de medicamentos; realizar supervisao t6cnico-administrativa em unidades de
safide do Municipio no tocante a medicamentos e sua utilizagSo;'realizar treinamento e orientaros profissionais
da 6rea; dispensar medicamentos. e acompanhar a dispensagSo realizada pelos funciondrios subordinados,
dando a orientagSo necessSria e iniciar acompanhamento do uso (farmacovigil6ncia); realizar procedimentos
t6cnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem 

'utilizados;- 
acompanhar a validade dos

medicamentos e seus remanejamentos; fiscalizar e farm6cias e drogarias quanto ao aspecto sanitdrio; executar
manipulagSo de ensaios farmac€uticos, pesagem, mistura e conJervag6o; subministiar produtos m6dicos e
cir[rgicos, seguindo receitu6rio medico; executar outras atividades afins.
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25 - Fiscal de Obras
Exigoncias: curso T6cnico em Edificagoes + Registro no conselho competente
Atribuig6es: Verificar. e- orientar o cumprimento da regulamentagio urbanistica @ncernente edificag6esparticulares; verificar imoveis rec6m construidos ou reformidos, inspecionando o funcionamento das instalai6es
sanit6rias e o estado de..conservagSo das.paredes, telhados, portas e janelas, a nm Ae opinar nos pro""rrl" 

"concessSo de "habite-se": verificar o licenciamento de obras de construgio ou ieconstrug5o, embarganoo as quenao estiverem providas de competente.autorizagSo ou que estejim em desacoido com o autorizado;
acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeg6es e vistorias realizadas em sua ir,isoigaoiintimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providencias relativas aos violadores da legislag6o ,iOrni"fica;realizar sindicdncias especiais para instrug6es de processos.ou apuragao de denrlncia e reclamag6es; emitirrelat6rios peri6dicos sobre atividades e manter' a chefia permanentemente informada a respeito dasirregularidades encontradas; orientar e treinar servidores que auxiliem na execugao Je atribuig6es tipicas daclasse; executar outras atribuigOes afins.

26 - Fonoaudi6togo
Exig6ncias: Graduagio em Fonoaudiologia + registro no conselho competente
Atribuig6es: Desenvolver trabalho de prevengSo no que se refere d 6rea de comunicagdo escrita e oral, voz eaudigSo; participar de. equipes 

_de diagn6stiio realizando a avaliag6o oa comunicaido orar e escdta, voz eaudigSo; realizar terapia fon_oaudiol6gica dos problemas de comuniciFo oral 
" "r"ritr, 

,o. e audigio; realizar oaperfeigoamento dos padr6es da voz e fal'a; projetar, dirigir ou efetuar pesqriirl ionoauoiol6gicas; dirigirservigos de fonoaudiologia em estabelecimentos publicos; pirticipar aa equipe de orientagao e planejamento
Escolar, inserindo aspectos.preventivos ligados a assuntos fonoaudiol6gicarj O'"r prr"""iilnoauoitogico, na 6reade comunicagSo oral e escrita, voz e audig6o; exercer outras atividades-compativ"ir Co, o cargo.

27 -Gari
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Executar a limpeza priblica das ruas, parques e outros iugares priblicos, varrenoo-os e coletando osdetritos acumulados,-em fungSo de manter estes iocais em condig6ei higianicas e iransitaveis; executar outras
atividades compativeis com o cargo.

28 - Guarda Municipal
Exig6ncias: Nivel Fundamental ll (ga s6rie concluida)
Atribuig6es: Preservar a seguranga do patrimOnio pUUtico municipal; Garantir a seguranga dos servigos prestados
pelo Governo Municipal; 

.Preservar a seguranga e tranqriilidade dos logradouror p-,:Oti"ol, com apoio das policias
do Estado;Assegurar a tranquilidade priblica dos eventos sociais, 9u[qrais " 

esportiroi'reatizaitos njluriiJieao
Municipal; Apoiar as atividades de tr6nsito com a participagSo da policia Militar b oo ouprrt"rento de Tr6nsito;
Executar os servigos de seguranga nas feiras livres e nos mercados p0blicos municipais;'preservar e manter sob
ordem logradouros ptiblicos, esco_las, hospitais e demais patrimonios municipais; e*"ii,6i atividades correlatas
determinadas pelo seu chefe imediato.

29 - lnspetor Ambiental
Exig6ncias: Graduag6o em Medicina Veterindria + registro no Conselho Competente.
Atribuig6es: Vistoriar, estudar, orientar, exigir, autiar, resolver problemas relacionados ao Meio Ambiente,referente d Legislag6o Ambiental Federal, Estadual e Municipal; ter conhecimento da flora e fauna e
gonceituag6es aplicdveis na_referida LegislagSo; ter experiEncia'em programas (software) de cadastramento
Rural e Urbano, com utilizagSo de Coordenadag..e. manuseio de GPS; frestar orieniagio refbrente ds a96es que
envolvem o Meio Ambiente e sua sustentabilidade, juntamente coh " sobrevivencia do Homem; 

"rp"oi,notiiicag6es e autos de infrag6es referentes drs irregularidades por infringencia ds normas Legais;responsabilizar-se pelos conceitos e ag6es emitidas e estaisempre pronio para atiar; executar tarefas afins doDepartamento Municipal de Meio Ambiente, responsabilizando-se pelbs servigos prestados; ter conhecimento doMunicipio como um todo, .suas. micro-regi6es, distritos, capetas, sistema vidrio, utiliza#o Oo solo, dreas depreservagSo, hidrologia e demais aspectos que, em conjunto, caracterizam o Municipio;'rlni"r atualizados os
conhecimentos referentes ds Legislag6es Ambientais e suas ag6es, de acordo com as normas estabelecidas ao
setor p0blico Federal, Estadual e Municipal; gerenciar e exigir sobre aspectos referentes ao meio ambiente tantopara lnstituig6es pfblicas, pnvadas e aut6nomos, das diferentes 6reas de abrangencias 

" 
.uri

exercer outras atividades compativeis com o cargo.
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30 - lnspetor Epidemio!5gico
Exig6ncias: Graduagio em Enfermagem + registro no conselho competente.
Atribuicoes: Elaborarplano de.enferiragem a partir do levantamento e an5lise das necessidades priorit6rias dasag6es em vigilancia Epidemiol6gica; Planejar, organizar e dirigir os servigos oe entermajem, atuando t6cnica eadministrativamente, a fim de garantir um eievado padrio de alsistencia; besenvotver taiEras'oe 

";i"rr;g;; d;maior complexidade na execu€o de programas de sarlde destinado'ao controle ae Joengas de notificag6ocompuls6ria e de imunizagSo; coletar e analisar dados s6cios-sanir6rios oas comunia"o", , serem atendidaspelo programas especificos de saude, bem. como os de informagao em saride, ou selam , StU, StrueSC, SINANe API; Estabelecer programas para atender as necessidades'de saude da comunidaoe, dentro de recursosdisponiveis e normas vigentes; Realizar programas educativos em sar.rde, ministranao patestras e coordenandoreuni6es, a fim de motivar e desenvolvei atitudes e h5bitos sadios; supervisionii J oi"nt31 os servidores queauxiliem na execugSo das atribuig6es tipicas. da classe; Supervisionar o controle do estoque municipal delmunobiol6gicos e insumos estrat6gicos, inclusive com' abastecimento dos executores das ag6es,providenciando, periodicamente os produtos de suprimentos; coordenar as atividades de vacinagao, campanhase outras atividades 
,relacionadas ao programa de vigil6ncia; Elaborar as escalrs- rensais de trabalho esupervisionar a escala de servigo diSrio do pessoal o6 enfermagem para as atividades internas e externas;Supervisionar a manutengSo do controle doi aparelhos, ,erinca-nao sistematicam"ni" o funcionamento e aqualidade dos aparelhos utilizados na 6rea de enfermagem, nrorio"ryiaoo i reparage;;, substituigio quandonecess6rio; Divulgar e discutir com a equipe de enfermigem'as direhizes 

" 
norm". oa Secretaria Municipal desafde, bem como colaborar na supervisEo quanto ao curiprimento deste; participai, com o gerente da Mgi6nc6Epidemiol6gica Municipal, da previsSo de fessoal, mateiial e equipamento do setor, bem como cotaborar naavaliagSo qualitativa destes; Exercer outras alividades compativ"i" 

"o, o cargo.

31 - lnspetor Sanit6rio
Exig6ncias: Graduag5o em: Farm6cia, Biologia ou Enfermagem + Rsgislpo no conselho.Atribuig6es: supervisionar, planejar, coord6nar o, 

"r""riri,'em'grau de maior complexidade, as ag6es defiscalizagSo e inspegSo atinentes d area ae nscatizafao 
" 

iiqp;F" de produtos de origem vegetat e animat;Elaborar relat6rios quantitativos e qualitativos sobre as ativilales de'inspegdo irniiZri, e industriat, parasubsidiar 6rg5os diversos; Executar inspegS.o. sanit6ria ", "rr"rg"r, 
visceras'e minOos de animais abatidos;coletar e encaminhar material suspeito i anatise rauo;toriar;Exilir o maxmo de higiene das instalag6es e dosfuncion5rios sob sua responsabilidade; Emitir guiai oJlnii#ge;;, condenagio oe"materias-primas impr6priaspara consumo humano; orientar os funcionirios e proprieiarios de estabilecimento. no cumprimento dasnormas estabelecidas por lei; Programar e executar af6es de fiscalizagio e inrp"qeo s"nitari" animal, vegetal eagroindustrial, expedindo certificados e laudos e coleiando maieriais'para anatisir-oi*ig.; proferir palestrasem reuni6es, exposig6es agropecu6rias e outros eventos; Manter o acervo de informag6es acerca do ptiblicobenefici5rio' atualizando cadastros existentes; Treinar funcionerioi ou estagi6rios em tarefas compativeis com ocargo, em colaboragSo com a 5rea de recursos humanos; sugerir, d luz di 

"rp"rien"i" 
pratica, mudangas nasleis para o aperfeigoamento dos procedimentos e.tecnicai o""op"racionalizagao das agroindustrias, promover,

constantemente, o interc6mbio t6cnico interinstitucional visando 5 atuatizagao'oor *nnetimentos e a realizagiode trabalhos em parceria; Executar inspegSo sanitdria nas fases de manipuragao ou inousiiiiatizagaoe kansportede alimentos derivados de leite, oe &rne e de vegetais, bem iomo o acondicionamento e comercializag6odesses produtos; Registrar e tabular dados estatistico=s referentes aos estabelecimentos inspecionados; Recebere analisar guias de transporte, guias de inspegSo sanitdria e outros documentos souie'anlmais destinados aoabate; Emitir guias sanit6rias, guias de transporte e outros documentos necess6rios ao acompanhamento damat6ria-prima; Responder por todas as atividades referentes d inspegio sanit6ria e industrial deestabelecimentos sob sua responsabilidade; Realizar inspeiio ianit6ria ante morte de animais destinados aoabate; coletar e encaminhar material suspeito a andtise riuo?"6ri"i; particifai oa?"o"r"g"o de teis atinentes asua Srea de responsabilidade; Realizar pericia tecnico-sanit6ri";ieaiizar outras atividades pertinentes ao €rgo.
32 - Marceneiro
Exigdncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de. 1a a 4a_s6ries - qualquer das s6ries concluidas)Atribuigoes: Executar servigos de carpintaria, montagem de m6veis'nos diversos preoios ao rvrunicipio; procederao reparo de carteiras escolares, bir6s; montar e insialar quadros negros e brancos nm 

"acot".; 
reformar m6veisde utilizagSo pela administragSo municipal, elaborar listas de mateiiais, pegas e equipamentos necess6rios aobom desempenho de suas atividades, executar outras atividaoes iompativeis.
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33 - Mecinico
iiig6ncias, Ensino Fundamental I - incompleto (de 1" a 4" s6ries - qualquer das s6ries concluidas)

Atri-buig6es: Executar servigos de manuteng5o mec6nica em veiculos; conigir defeitos, consertar ou substituir

pegas, efetuando as regulagens necess6rias; executar reparos no motor, embreagens, freios, direg5o, rodas,

;,dia.s; alavancas ou Oif6ren6ial, utilizando ferramentas apropriadas; procurar localizar, em todos os reparos que

efetua a causa dos defeitos; executar a manutengSo preventiva, fazendo revis6es nos veiculos na parte

mecanica, a fim de verificar os desgastes de pegas, ou proceder ds regulagens ne.cess6rias ao seu perfeito

funcionamento; verificar cruzetas de transmissSo, escapamentos, molas, alinhamento das rodas, pedais, etc;

efetuar ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes do veiculo; executar outras atribuig6es afins.

34 - M6dico Anestesista
Exig6ncias: GraduagSo em Medicina com especializagSo em Anestesia + Registro no Conselho.

Atri6uig6es: Realizai procedimentos anest6sicos, consultas e atendimentos m6dicos; tratam pacientes e clientes;

implementam ag6es para promogSo de saride; coordenam programas e servigos em saride; efetuam pericias,

"u'ditorias 
e sindicdncias medicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da 6rea m6dica.

35 - M6dico Gardiologista
Exig6ncias: GraduagSo em medicina + especializagSo em cardiologia + Registro no Conselho Competente

Aki-buig6es: Efetuai exames clinicos; diagnosticar e prescrever medicag6es; analisar .e .interpretar exames

laboratoriais e radiogr6ficos; conceder atestados de saide; coordenar e auxiliar as atividades dos servigos de

satde; assessorar o Prefeito e o Secret5rio de Sa0de; exerer outras atividades compativeis com o Gargo.

36 - M6dico Cirurgiio Geral
Exig6ncias: GraduagSo em medicina + Especializag6o em Cirurgia Geral + Registro no Conselho Competente

Atr'r-buig6es: Realizar consultas e atendimentos m6dicos, Realizar procedimentos cir[rgicos; lmplementar ag6es

para promogeo da sa0de; Coordenar programas e servigos em sa[de, pericias, auditorias e sindic6ncia

lneOi"as; Elaborar documentos e difundii conhecimento da 6rea m6dica e exercer outras atividades

compativeis com o cargo.

37 - M6dico Clinico
Exig6ncias: GraduagSo em medicina + Registro no Conselho Competente

Atri6uiq6es: Efetuar exames clinicos; diagnosticar e prescrever medicag6es; analisar e interpretar exames

laboratoriais e radiogr6ficos; conceder atestados de sa0de; coordenar e auxiliar as atividades dos servigos de

sa0de; exercer outras atividades compativeis com o cargo.

38 - M6dico ColposcoPista
Exig6ncias: GraduagSo em Medicina + especializagio em Colposcopia + Registro no conselho'

Atri6uig6es: Efetuar exames clinicos; diagnosticar e prescrever medicag6es; analisar e interpretar exames

laboratoriais e radiogr6ficos; c,onceder atestados de sa0de; coordenar e auxiliar as atividades dos servigos de

sa0de; exercer outras atividades compativeis com o cargo.

39 - M6dico Dermatologista
Exig6ncias: GraduagSo em Medicina + especializagdo em Dermatologia + Registro no conselho.

Atri-bui96es: Efetuai exames clinicos; diagnosticar e prescrever medicag6es; analisar e interpretar exames

laborat,oriais e radiogr6ficos; conceder ateslados de sa0de; coordenar e auxiliar as atividades dos servigos de

satde; exercer outras atividades compativeis com o cargo.

40 - M6dico Endocrinologista
Exig€ncias: Graduag6o ernMedicina + especializagso em Endocrinologia + Registro no conselho.

Atri-buig6es: Efetuar exames clinicos; diagnosticar e prescrever medicag6es; analisar e .interpretar exames

laboratoriais e radiogr6ficos; conceder atestados de saide; coordenar e auxiliar as atividades dos servigos de

sande:exercer outras atividades compativeis conl o cargo

41-M`dico GinecO:ogista
Exigencias:Gradu∝ 滑o em MediCina com espeda‖ za■O em Gineco:ogia+RegistЮ  Prolssiona:
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Atribui90esi Realizam consu!tas e atendiFnentOs mё dicos:tratam pacientes e c!ientes:implementam a9oes para
promo9ao de sa`de; coordenam programas e servi9os em sattde, efetuam pericias, coordenar e auxiliar as

atividades dos servi9os de sa`dei exercer outras atividades compativeis com o cargo.

42-M6dico Neuro:ogista
匡xigencias:Gradua95o em medicina+especia!izacao em Neuro!ogia+Registro no Conselho Competente
AtribuicOesi Efetuar exames c!inicos; diagnosticar e prescrever medica90es: ana!bar e interpretar exames
iaboratoriais e radiograncos;cOnceder atestados de sattde;coordenar e aux‖ iar as atividades dos servi9os de

sa`dei coordenar e auxiliar as ativ:dades dos servi9os de salde:exercer outras atividades compativeis com o

cargo.

43-M6dico Otorrinolaringo!ogista
匡xigencias:Gradua9ao em Medicina com especia!izacao em Otorrinolaringo!ogia+Registro no conselho.
Atribui96es: Efetuar exames clinicos: diagnosticar e prescrever medica96es; ana‖ sar e interpretar exames
laboratoriais e radiograncosi cOnceder atestados de sattdei coordenar e aux‖ iar as atividades dos servi9os de
sa`dei assessorar o Prefeito e o SecretariO de sa`dei exercer outras atividades compativeis com o cargo.

44-M`dico Pediatra
Exigoncias:Graduacao em Medicina com especializa9ao em Pediatria+Registro no Conselho Competente
Atribui90esI Efetuar exames clinicos; diagnosticar e prescrever medica。Oes: ana!isar e interpretar exames
laboratoriais e radiograncos;cOnceder atestados de sa6del coordenar e aux‖ iar as atividades dos servi9os de
salde:coordenar e aux‖ iar as atividades dos servi9os de sa`dei exercer outras atividades compativeis com o

cargo.

45-M●dico Piantonista
Exigenciasi Graduaφ o em mediCina+Registro no Conselho Competente
Atribui96es: Efetuar exames c!inicos: diagnosticar e prescrever medica90es; ana‖ sar e interpretar exames
laboratoriais e radiograncos:conceder atestados de sattde: coordenar e auxiliar as atividades dos servi9os de

sattde:exercer outras atividades compativeis com o cargo

46-M6dico Psiquiatra
Exigenciasi Gradua9ao em medicina+especializacao em Psiquiatria+Registro no Conselho Competente
Atribui90es: Efetuar exames clinicos: diagnosticar e prescrever medica90es; analisar e interpretar exames
laboratoriais e radiograncosi cOnceder atestados de sa`de;coordenar e auxiliar as atividades dos servi9os de

sa`de:coordenar e auxiliar as atividades dos servi9os de sattde:exercer outras atividades compativeis com o

cargo.

47-M6dico uro10gista
Exigencias:Gradua95o em Medicina com especializacao em urOlogia+Registro no conselho
Documentos Comprobat6「 ios:Certincado de cOnclusaO e carteira de Registro Prolssional.

Atribui95es: Efetuar exames c:inicos: diagnosticar e prescrever medicac6es; ana‖ sar e interpretar exames
laboratoriais e radiograncos:cOnceder atestados de sa`de:coordenar e aux‖ iar as at:vidades dos servi9os de

sattdei assessorar o Prefeito e o SecretariO de Sa`de;exercer outras atividades compativeis com o cargo.

48-Motorista
匡xigencias:Nive!Fundamental‖ incompleto(de 5a a 8a sories― qualquer das s6ries concluFdas)
+CNH categoria“ B"at6“ E"

AtribuicOes: Dingir uti‖tarios leves e pesados, tais comoi automOveis; camionetas; registrar o combustivel
uti‖ zado; zelar pela conserva9ao dO veFculo; comunicar a chena quaisquer avarias ou defeitos graves:
responsab‖ izar―se pelas ferramentas e acessOrios do veiculo: executar outras atividades compativeis com as
atribuicOes do cargo.

49-Nutricionista
Exigoncias:Gradua9ac em Nutri95o+Registro no Conselho Competente
Atribuig6es: Planejar e orientar a alimentagSo nas escolas e hospitais do Municipio; elaborar programas
combate d subnutrigSo e corrigir habitos alimentares da populagSo carente; realizar pesquisa alimentar junto
∞mmda犠出F」燿r釧需 邑躙 鍔り1'棚錫銹 愚ド
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da alimentagSo dos pacientes em hospitais; assessorar o Prefeito e o secret5rio de Safde; exercer outras
atividades compativeis com o elrgo.

50 - Odont6logo
Exigdncias: GraduagSo em Odontologia + registro no Conselho Competente.
Atribui@es: Executar as ag6es de assist6ncia integral, e atuagSo clinica da saide bucal, emitir laudo, pareceres
e atestados sobre assuntos de sua compet6ncia, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar atendimentos
de primeiros cuidados nas urg6ncias; supervisionar o trabalho do atendentei realizar procedimentos reversiveis
em atividades restauradoras; cuidar da conservagSo e manutengSo dos equipamentos odontol6gicos; realizar
procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usu6rios para o atendimento clinico, como escovagdo,
evidenciagSo de placa bacteriana, aplicagEo de flior, raspagem, alisamento e polimento, bochechos com fltor,
executar outras atividades afins.

51 - Oficial Administrativo
Exig€ncias: Ens. M6dio Concluido (antigo 20 grau concluido).
Atribuig6es: Realizar as tarefas especificas de apoio ds chefias em assuntos de ordem administrativa; chefiar
se@es administrativas; coordenar, orientar e controlar tarefas especificas de sua responsabilidade; executar
tarefas de conferencia; organizar processos; elaborar relat6rios de atividades; proceder registros.relativos ds
ag6es de administragSo de pessoal, material e patrimdnio; elaborar relag6es de despesas e pedidos de material;
organizar prestagdes de contas; prestar informag6es sobre processos; exercer outras atividades compativeis
com o Grrgo.

52 - Operador de Miquinas Pesadas
Exig6ncias: Ensino Fundamental l- incompleto (de 1a a 4" s6ries - qualquer das s6ries concluidas) + CNH
categoria 'C' at6 'E"
Atribuig6es: Conduzir tratores, tratores de esteira, patr6; retroescavadeira; providos ou n6o de implementos
diversos, como canetas, laminas e mSquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-os e operando o
mecanismo de tragSo ou impulsSo, para movimentar cargas e executar operag6es de limpeza, tenaplenagem ou
similares; executar outras atividades compativeis com o cargo.

53 - Pedreiro
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Executar, sob supervisSo, servigos de demoligSo, construgdo de alicerces, assentamento de tijolos
ou blocos, colocagSo de armag6es de esquadrias, instalagSo de pegas sanit6rias, conserto de telhados e
acabamento em obras; executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e 6gua, nas
devidas proporg6es fazendo a armag5o, dispondo, tragando e prendendo com arame as banas de ferro, orientar
o ajudante a lazer argamassas; construir alicerces para a base de paredes, muros e construg6es similares;
armar e desmontar andaimes de madeiras ou metdlicosi fazer armag6es de ferragens; executar servigos de
modelagem, utilizando argamassa ou gesso, em formas de madeira ou ferro; controlar com nivel e prumo obras;
preparar e nivelar pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa; perfurar paredes, visando a
colocagSo de canos para 6gua e fios el6tricos; fazer reboco de paredes e outros; assentar pisos, azulejos, pias e
outros; fazer servigos de acabamento em geral; fazer colocagdo de telhas; impermeabilizar caixas d'6gua,
paredes, tetos e outros; ler e interpretar plantas de construgSo civil, observando medidas e especificag6es;
participar de reuni6es e/ou grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilizagSo dos equipamentos e
materiais colocados A sua disposigSo; executar outras atividades compativeis com o cargo.

54 - Pintor
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Executar servigos de pintura lisa, a pistola, a trincha, a esponja, a vaporizador, com tintas i base de
6leo, esmalte, verniz, cal, laca e outras; emassar paredes, moveis e vidros; executar tratamento anticorrosivo de
estruturas metSlicas, restaurar pinturas; executar trabalhos de induntagem de pegas met6licas; trabalhar em
pinturas de pontes, pr6dios, interiores, aparelhos, m6veis, pegas met6licas e de madeira; operar com ,/
equipamentos de pintura para a realizagSo de trabalhos que apresentem grandes dificuldades; organizar .-(
especificag6es para o preparo de tintas, vernizes e outros materiais; executar trabalhos que requeiram// \
habilidades e tecnicas especiais; executar, orientado por instrug6es, desenhos ou croquis; executar pintura dfl I
vitrais, decorativa e mostradores, e outras pegas de instrumentos diversos; executar outras atribuig6es afins. y \ I
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55 - Podador
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1" a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas)
Atribuig6es: Realizam manutengSo geral em vias, manejam 5reas verdes, tapam buracos, limpam vias
permanentes e conservam bueiros e galerias de 69uas pluviais. Controlam atividades de conservagSo e
trabalham seguindo normas de seguranga, higiene, qualidade e protegio ao meio ambiente.

56 - Psic6logo
Exig€ncias: GraduagSo em Psicologia + Registro Profissional
Atribuig6es: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
individuos, grupos, e instituig6es, com a finalidade de an6lise, tratamento, orientag6o e educagSo; diagnosticam
e avaliam dist0rbios emocionais e mentais e de adaptagSo social, elucidando conflitos e quest6es e
acompanhando o(s) paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes
do comportamento individual e grupal, tornado-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, te6ricas e
clinicas e coordenam equipes e atividades da 6rea e afins.

57 - Psic6logo Educacional
Exig6ncias: Curso de GraduagSo em Psicologia + registro no Conselho competente
Atribuig6es: Favorecer condig6es ao professor de analisar e compreender os mecanismos do desgnvolvimento
cognitivo, lingUistico, s6cio-afetivo, emocional e psicomotor; Contribuir com a equipe t6cnica docente para uma
maior compreensSo do processo de aprendizagem e sua avaliagSo; participar de sess6es de estudo em grupo;
Prevenir, detectar e trabalhar as dificuldades apresentadas pelos alunos nas 6reas cognitiva, afetiva, emoiional
e psicomotora, encaminhando-os para outros profissionais, quando necessdrio; Acompanhar o aluno direta e/ou
indiretamente a fim de prevenir e orientar dificuldades psico-pedag6gica de ajustamento; Manter um trabalho
paralelo com os pais de alunos em atendimento para orientagSo psicol6gica, Ievando-os a uma maior adequagio
na assist6ncia a seus filhos; Atuar junto a pacientes em processos pr6-operat6rios, transoperat6rios e pOs
operatorio, bem como no processo de reabilitagdo e reintegragSo s6cio familiar; Atuar junto a pacientes terminais
e com seus familiares de modo individual ou em grupo; Desenvolver trabalhos intra-hospitaldres e ambulatorial;
Dentro da sa0de mental desenvolver atividades terap6uticas aplicados nos CAPS - Centro de Atengio
Psicossocial, em forma de grupo e em atendimentos individuais; Executar outras atividades inerentes ao cargo.

58 - T6cnico de Laborat6rio
Exig€ncias: Curso T6cnico em T6cnico de Laborat6rio
AtribuigSes: Auxiliar o respons6vel t6cnico pelo laboratorio nas tarefas que lhe forem confiadas, efetuar limpeza
dos equipamentos; fazer coleta de material; exercer outras atividades compativeis com o cargo.

59 - T6cnico em Edificag6es
Exig6ncias: Curso T6cnico em Edificag6es
Atribuig6es: Estudos no local das obras, procedendo as medig6es, analisando amostras do solo e efetuando
cdlculos, auxiliando na preparagSo de plantas e especificag6es relativas d construgio, reparagio, conservagio
de edificios e outras obras de engenharia civil; ElaboragSo de esbogos e desenhos tbcnicos estiuturais, seguindo
plantas, esquemas, especificag6es t6cnicas e utilizando instrumentos de desenhos apropriados; Estabeleci-mento
de estimativa detalhada sobre quantidade e custos de materiais e m6o de obra, efetuando cdlculos referentes a
material, pessoal e servigos, fornecendo os dados necess5rios ir elaboragSo da proposta de execugio das obras;
lnspegio dos materiais, estabelecendo testes a serem realizados, de acordo com a especie e emprego de cada
um, controlando a qualidade e observdncia das especificag6es; Auxilio na preparagSo de programas de trabalho
e na fiscalizagSo de obras, acompanhando e controlando os respectivos cronogramas; Confer6ncia de c6lculos
t6cnicos de engenharia; CarSter t6cnico relativo ao planejamento; Exercer outras atividades compativeis com o
cargo.

60 - T6cnico Fiscal de Tributos Municipal
Exig6ncias: Ens. Medio Concluido - antigo 20 grau.
Atribuig6es: Fiscalizam o cumprimento da legislagSo tribut5ria; constituem o cr6dito tribut6rio mediante
langamento; controlam a arrecadagSo e promovem a cobranga de tributos, aplicando penalidades; analisam e
bmam dedsOes sotte「 ocessos ad雨面dttlvolsca■ cOndam a dにd篇
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executa outras atividades compativeis com o cargo.
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6l - T6cnico em Enfermagem
Exig6ncias: Curso T6cnico em Enfermagem + Registro no Conselho Competente
Atribuig6es: Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assist6ncia m6dica, odontologia e fisioterapia; preparar
doentes para exames de diagn6stico; realizar curativos; aplicar injeg6es; medir pressSo arterial; esterilizar ou
supervisionar a esterilizagSo de instrumentos; efetuar a revelagSo de radiografias; fazer controle de temperatura
dos pacientes; revisar o preenchimento de fichas e laudos dos exames; fazer imobilizag6es simples; prestar
assistOncia a gestante durante o pr6-natal fazendo exame sum5rio da paciente quando ndo existir m6dico;
prestar assistEncia durante o parto e principalmente no periodo de expulsSo; solicitar a presenga do m6dico
quando necess6rio; assistir a priberes, fazendo exames de rotina, exercer outras atividades compitiveis com o
cargo.

62 - Terapeuta Ocupacional
Exig6ncias: Curso de GraduagSo em Terapia Ocupacional + Registro no conselho.
Atribuig6es: Participar de equipes interdisciplinares na elaboragSo e execugSo de politicas de sarlde; planejar,
coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de saride; Participai de estudos e pesquisas na 6rea'de
satde; Orientar, supervisionar, controlar e avaliar estdgios sob a sua responsabilidade; Prestar assistencia direta
a pacientes; Realizar pr5ticas e interveng6es terapeuticas de terapia ocupacional; Orientar paciente , familiar e
comunidade quanto d preservagSo de doengas promog6o e recuperagio da saride; piomovef cursos de
atualizagSo para equipes de terapeutas ocupacionais; Orientar, coordenar e supervisionar equipes de terapeutas
ocupacionais; Executar outras atribuig6es compativeis com o cargo.

63 - Tratorista
Exig6ncias: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1a a 4a s6ries - qualquer das s6ries concluidas) + cNH
categoria "C'at6'E'
Atribuig6es: Conduzir tratores providos ou n5o de implementos diversos, como carretas, l6minas e mdquinas
varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-os e operando o mecanismo de tragSo ou impuls6o, para movimentar
cargas e executar operag6es de limpeza, terraplenagem ou similares.

64 - M6dico Veterinirio
Exig6ncias: Curso de GraduagSo em Medicina VeterinSria e registro no conselho competente.
Atribuig6es: Executar atividades de nivel superior, de grande iomplexidade, envolvendo a execug5o qualificada
de trabalhos relativos a. biologia e patologia animais, a defesa sanit6ria, proteg6o, e desenvolvimento oj pecu5ria
e a fiscalizag6o de produtos de origem animal.

65 - Auditor de Safde
Exig6ncias: Curso de GraduagSo em Medicina e registro no conselho competente.
Atribuig6es: Participar da organizagSo e qualificagSb da rede assistencial, na definigdo dos fluxos de acesso dos
paciente aos servigos de saride do Sistema Unico de Saude - SUS; Coordenai as atividades de sa0de do
municipio; lmplementar mecanismos de controle e avaliag6o de desempenho dos servigos de sa0de do
municlpio; Definir -e pactuar protocolos de internagSo m6dica pr6-hospiialar; participar de programas de
capacitagSo, qualificagSo e habilitagSo da equipe de regulagSo, na peispectiva de educagao p6rmanente;
Garantir a 6tica e o sigilo profissional na atengSo pre-hospi[alarAcionar ptanos de atengio a desasties, em face
de situag6es excepcionais, coordenando o conjunto de atengSo m6dica de urgencia; Auditar a oferta de servigos
de sa0de, priorizando os atendimentos conforme o grau de complexidadi, tanto as eletivas quanto as de
urg6ncia; Analisar e deliberar imediatamente sobre os problemas de acesso dos pacientes aos servigos de
safde, julgando e discernindo o grau presumido de urg6ncia e prioridade de cada caso; Controlar a oferta de
leitos hospitalares junto is Centrais de lnternagSo Hospitalar, compatibilizando a oferta e a demanda de servigos
oriundos de todas as unidades de saride do Estado. Examinar as atividades e componentes do Sistem, Uni* O"
Sa[de; Emitir parecer sobre relat6rios, atividades m6dicas e procedimentos; Realizar outras atividades
compativeis com o c€lrgo.

66 - Fisioterapeuta
Exig6ncias: curso de GraduagSo em Fisioterapia e registro no conselho competente.
Atribuig6es: Elaborar o diagn6stico fisioterap6utico compreendido como avaliagSo fisico-funcional, sendo esta,
um processo pelo qual, atrav6s de metodologias e tecnicas fisioterap6uticas, s6o analisados e estudados or
desvios fisico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar I
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anormalidade, prescrever' baseado no constatado na avaliagdo fisico-funcional as t6cnicas pr6prias da
Flsioterapia, qualificando-as e quantificando-as, dar ordenagao ao processo terap6utico baseando-se nas
t6cnicas fisioterap6uticas indicadas; ind.uzir o processo terapcutico no paciente; dar altas nos servigos de
Fisioterapia, utilizando o criterio de reavaliag6es sucessivas que demonstrem nio haver alterag6es que inoiquem
necessidade de continuidade dessas pr6ticas terap6uticas; auxiliar o secret6rio de Sa[de; exercer outrasatividades correlatas.

67 - M6dico Ultrassonografista
Exigencias: GraduagSo em medicina + especializag6o em Ultrassonografia + Registro no Conselho CompetenteAtribuig6es: Efetuar exames clinicos de ultrassonografia; diagnosticar-e efetu"iii"lnorti"o; analisar e interpretarexames radiogr6ficos; conceder atestados de sarlde; coordJnar e auxiliar as ativiJades dos servigos O.-.|,:d";assessorar o Prefeito e o Secret5rio de Sa0de; exercer outras atividades compativeis Lom o cargo.

68 - M6dico Reumatologista
Exigencias: Graduagao em medicina + especializageo em Reumatologia + Registro no conselho competenteAtribuig6es: Efetu.ar ex-ames clinicos; diagnosticir 

" pr"r"i"r", medicag6es; analisar e interpretar exameslaboratoriais e radiograficos; conceder atestados de salde; 
"ooid"nff 

e auxiliar as atividades dos servigos desa0de; assessorar o Prefeito e o Secretdrio de satde; 
"r"r"".outrrs 

atividades corpaiireis com o cargo.
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Anexo Vl
Exig6ncias e Atribuig6es dos Empregos priblicos

01 - Agente Comunit5rio de Satide
Exig6ncias: Ensino Fundamental ll (concluido) + Curso de Formagdo Continuada ( a r6alizar ap6s aprovagio em
Sele@o Ptiblica) e morar na Comunidade com data limite ate a publicagdo deste edital.
Atribuig6es: Realizar mapeamento de sua 6rea; Cadastrar as familias e atualizar permanentemente esse
cadastro; ldentificar individuos e familias expostos a situag6es de risco; ldentificar 6rea de risco; Orientar as
familias para utilizagSo adequada dos servigos de saride, encaminhando-as e at6 agendando consultas, exames
e atendimento odontol6gico, quando necess6rio; Realizar ag6es e atividades, no nivll de suas compet6ncias, na
dreas priorit6rias da AtengSo B6sicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas
as familias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situagSo das familia acompanhadas, particularmente aquelas em situag6es de risco; Desenvolver a$es
de educagdo e vigilincia d sa0de, com Bnfase na promogSo da sa[de e na pr&engao de doengas; promover a
educagEo e a mobilizagSo comunit6ria, visando desenvolver ag6es coletivas de saneamento e melhoria do meio
ambiente, entre outras; Traduzir paru a ESF a dinimica social da comunidade, suas ndcessiOaOes,
potencialidades e limites; ldentificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser
potencializados pela eq_uipe.. A utilizagSo de instrumentos para diagn6stico demogr6fico e s6ciocultural da
comunidade; A promogSo de ag6es de educagSo para a sarlde individual e coleiiva; O registro, para fins
exclusivos de controle e planejamento das ag6es de saride, de nascimentos, 6bitos, doengas e dutros agravos d
sau.de; O estimulo A participagSo da comunidade nas politicas p0blicas voltadas para a 6rea da si0Oe; n
realizagSo de visitas domiciliares peri6dicas para monitoramento de situagoes de risco d familia; e a participagdo
em ag6es que fortalegam os elos entre o setor sa0de e outras politicas que promovam a qualidade de vida.

02 - Agente de Combate is Endemaias
Exigdncias: Ensino Fundamental ll (concluido) + Curso de Formagio Continuada ( a realizar ap6s aprovag6o em
SelegSo P0blica
Atribuig6es: Exercer atividades de vigildncia, prevengeo e controle de doengas e promogio da sa6de,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; Vistoria nos im6veis relacionados ao controle da
dengue - LIA (Levantaleltg de Indice por_Amostragem); Visita a Pontos Estrategicos (p.E.); visita em
armadilhas; Pesquisa vetorial especial (P.V.E.); delimitagSo de foco (D.F.); Levanta-mento'de indice mais
lratamento (L.1. + 1.;' Reconhecimento geogr5fico (R.G.); Ag6es educativbs junto d populagao; Executar outras
atividades correlatas d fun96o e/ou determinadas pelo superior imediato.

03 - Odont6logo do PSF
Exig6ncia: GraduagSo em Odontologia com especializagSo em cirurgia + Registro no Conselho
Atribuig6es: - Realizar levantamento epidemiol6gico para tragar o perfil dela0de bucal da populagao adscrita;
Rg{izar os procedimentos clinicos definidos na Norma Operacional B5sica do Sistema'Unico de Sagde -
NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional B6sica da Assist6ncia d Sa0de (NOAS); Realizar o tratamento integral,
no 6mbito da ateng6o bSsica para a populagSo adstrita; Encaminhar e orientar os usu5rios que apresentam
problema complexos a outros niveis de assistOncia, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos
de primeiros cuidados nas urgEncias; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e
outras orientagOes na conformidade dos diagn6sticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre
assuntos de sua compet6ncia; Executar as ag6es de assistGncia integral, aliadb a atuag6o clinica d sa6de
coletiva, assistindo as familias, individuos ou grupo especificos, de acordo com planejamento locat; Coordenar
ag6es coletivas voltadas para promogSo e prevengSo em sa[de bucal; Programar e suferrisionar o fornecimento
de insumos para as ag6es coletivas; Capacitar as equipes de safde di familia nd que se refere as apOei
educativas e preventivas em sa6de bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THb e o ACD.

04 - M6dico do PSF
Exig6ncia: Curso de GraduagSo em Medicina + Registro no CRM -/"
Atribuig6es: Realizar consultas clinicas aos usudrios da sua 6rea adstrita; Executar as ag6es de assist6nciar-7,
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6reas priorit5rias na intervengSo na ateng6o B6sica, definidas na Norma Operacional da Assistdncia d Saude -
NOAS 2001; Aliar a atuagSo clinica d pr6tica da sa[de coletiva; Fomentar a cdagio de grupos de patologias
especificas, como de hipertensos, de diab6ticos, de sa0de mental, etc; Realizar o pronto atendimento medico
nas urgEncias e emerg6ncias; Encaminhar aos servigos de maior complexidade, quando necessSrio, garantindo
a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referBncia e contra-
refer6ncia; Realizar pequenas cirurgias ambulat6rias; lndicar intemagSo hospitalar; Solicitar exames
complementares; Verificar e atestar 6bito.

05 - Enfermeiro(a) do PSF
Exig6ncia: Curso de Graduag5o em Enfermagem + registro no COREN
Atribuig6es: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgdncias e emergOncias clinicas, fazendo a
indicagdo pal.a a continuidade da assist6ncia prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever/transcrever medicag6es, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do
Minist6rio da Sa0de e as Disposig6es legais da profissSo; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a
USF; Executar as ag6es de assist6ncia integral em todas as fases do ciclo de vida: crianga, adolescente, mulher,
adulto, e idoso; No nivel de suas competEncia, executar assistOncia b6sica e ag6es de vigil6ncia epidemiol6gica
e sanitdria; Realizar ag6es de sa0de em diferentes ambientes, na USF e, quando necess6rio, no domicilio;
Realizar as atividades corretamente ds 6reas prioritdrias de intervengSo na Atengio B6sica, definidas na Norma
Operacional da Assist6ncia i Sa0de - NOAS 2001; Aliar a atuag6o clinica d prdtica da saude coletiva; Organizar
e coordenar a criagSo de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabeticos, de safde
mental, etc; Supervisionar e coordenar ag6es para capacitagSo dos Agentes Comunit6rio de Satde e de
auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua fung6es.

06 - Atendente do PSF
Exig6ncias: Nivel M6dio concluido (antigo segundo grau).
Atribuig6es: Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assist6ncia m6dica; preparar salas para a realizagSo de
consultas; auxiliar o m6dico em curativos; fazer organizagdo do ambiente de trabalho; atender telefone; distribuir
fichas; revisar o preenchimento de fichas, prestar informag6es a pacientes e acompanhantes; marcar consultas;
realizar outras atividades compativeis com o cargo.

07 - T6cnico de Higiene Dent6ria do PSF
Exig6ncias: Nivel M6dio concluido (antigo segundo grau) + Curso de THD e registro no Conselho competente.
AtribuiE6es: Sob a supervisSo do cirurgiSo dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos,
nos usu5rios para o atendimento clinicos, como escovagSo supervisionada, evidenciagSo de placa bacteriana,
aplicagao t6pica de fl[or, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com fl0or, entre outros;
Realizar procedimentos reversiveis em atividades restauradoras, sob supervisSo do cirurgido dentista; Cuidar da
manutengSo e conservagSo dos equipamentos odontol6gicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos
trabalhos da equipe de saOde da familia no tocante d sa[de bucal,

08 - Psic6logo do CRAS
Exig6ncias: Curso de GraduagSo em Psicologia + Registro no conselho.
Atribuig6es: Realizar entrevista e orientagSo aos familiares ou respons6veis pela vitima; realizar atendimento
psicoter6pico; elaborar e fornecer laudo, quando solicitado formalmente, ao Poder Judici6rio; elaborar e fomecer
relat6rio e parecer t6cnico, obedecendo aos parimetros do codigo de etica do psic6logo, quando solicitado
formalmente pela rede de atendimento; participar das discuss6es e palestras que envolvam a temStica da
Viol6ncia e ExploragSo Sexual contra Criangas e Adolescentes; realizar orientagSo ir equipe t6cnica; acompanhar
visita domiciliar, escolar e a outras instituigdes onde a vitima esteja inserida; acompanhamento da vitima e
familiares d rede de atendimento; realizar atendimento clinico aos respons6veis diretos pela vitima, quando
necess6rio; organizar grupo/oficina de conviv€ncia e de trabalho s6cio-educativo para familias, seus membros e
individuos; realizar estudo de caso sobre os atendimentos clinicos prestados; executar outras atividades
correlatas d fung5o e/ou determinadas pelo superior imediato.

09-Psic61ogO do CREAS
Exigencias:Curso de Graduacao em PsicOlogia+Registro
Atribui95es:Realizar entrevista e orientacao aos familiares

psicoterapicO;elaborar e fornecerlaudo,quando solicitado
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10-Asslstente Social do CRAS

registro no conse:ho competente
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trabalho; lnstrumentalizar o cirurgiao dentista ou THD durante a realizagSo de procedimentos clinicos(trabalho aquatro m6o); Agendar o paciente e orient6Jo ao retorno e e preslrvaged d; tr;hmento; Acompanhar edesenvolver trabalhos com a equipe de Sa0de da Familia no tocante d saude bucal.

14 - TSB (T6cnico em Saride Bucat)
Exig6ncias: Nivel M6dio Concluido + Curso !e TSB + Registro no Conselho Competente.
Atribuig6es: Sob a supervisSo do cirurgiEo dentista, realizar procedimentor pr"rlniir*-, individuais ou coletivos,nos usudrios para o atendimento clinicos, como escovagSo supervisionada, erioenciaiao de placa bacteriana,aplicagSo t6pica de fluor, selantes, raspagem, alisamenios e folimentos, Locneinos'com fl0or, entre outros;Realizar procedimentos reversiveis em ativldades restaurador""i.oo rrp"risio ao ciiurgiao dentista; cuidar damanutengSo e conservagSg d9s equipamentos odontologicos;'Acompantii e 

"poiri 
o desenvolvimento dostrabalhos da equipe de saride da familia no tocante d sa[dE bucar.

15 - Coordenador de Equipes pSF
Exig6ncias: Graduagio em Enfermagem + registro no COREN
Atribuigdes: elaborar o plano de implantafrolexpaniaolimptementagio da Estrat6gia saude da Familia noMunicipio; Monitorar e av-aliar o processo de impiantaqao ir-gstrrtegia sa6de oa-Famitia e seu impacto emparceria com os setores afins; Acompanhar.a supervisSo geral do programa no que diz respeito a normatizag6o eorganizagSo da pr6tica da atengSo bdsica 

"gt .r"uoErsrlrt,1o9 9 intejrariGa"-'" 
" intersetorialidade;Acompanhar a estruturagao da rede bdsica na l6gica da 

'eJtrategia 
saude oiiamiil-; Garantir junto d gest6omunicipal os recursos. materiais para o desenvilvimento oas-igoes; articular outros setores da SecretariaMunicipal de sa[de visando a integragio e contribuigSo oeisls com a_implantagio da Estrat6gia sa6de daFamilia' Assessorar os distritos sanitarios em todas as iases de implantagao da Estrat6gia sa0de da Familia, doprocesso de territorializagio ao acompanhamento 

9 avatiagio do trabalhb; 6rp;;h;;'e organizar o processode trabalho das unidades de safde, em articulagEo 
"or'or Jirtrito, sanit6rios; coordenar as discuss6es deplanejamento e avaliagSo das ag6es e-servigoi prest;d;; d populagio no'nir"i J" atengSo b6sica, emarticulaqSo com os distritos sanitirios, oferecendo t. irurloi*'t6inic& 

" "n"rrinn"ientos administrativosquando necessSrios; Realizar discuss6es peri6dicas 
"o, o. ,.rarios, equipes-;;;.1;ii;;'r"nitdrios garantindo aparticipag6o comunit6ria no desenvolvimento das ag6es.
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