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 MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Nova Europa, 15 de maio de 2019. 
 
 
OFICIO Nº. 292/2019 
 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência e a esta prestimosa Casa, para que seja submeti-
do à deliberação do Poder Legislativo, o presente Projeto de Lei Complementar que institui alterações 
na Lei Complementar 132/2018, visando adequações apontadas no procedimento SEI-Procuradoria 
Geral do Estado e dá outras providências.  

 
Dada à importância da matéria em debate, submeto o projeto de Lei Complementar 

para que seja apreciado em sessão ordinária em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, nos termos do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal. 

 
JUSTIFICATIVA: 

      
O presente pedido de URGÊNCIA ESPECIAL se faz necessário por tratar-se de projeto 

de Lei Complementar de interesse dos servidores da administração geral, bem como, para cumprimen-
to das determinações apontadas pela Procuradoria Geral do Estado junto ao procedimento de repre-
sentação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 132/2018. Ademais, as alte-
rações propostas para a revisão salarial dos servidores e alteração da data base é de suma importância, 
pois motivará estes no desempenho de suas atividades, bem como, evidente melhoria da dignidade dos 
mesmos. Portanto, o pedido de urgência repousa na necessidade de oferecer melhores condições sala-
riais aos servidores, bem como atender às determinações da Procuradoria Geral do Estado. De tal sorte, 
roga-se pela aprovação deste projeto, com máxima urgência e, no mais, a importância por si só desta 
proposição, justifica-a.  
 

Destarte, com fulcro no grande respeito e especial consideração que este Chefe do 
Poder Executivo mantem a este insigne Poder Legislativo, estendidos aos seus servidores e aos nobres 
Vereadores, apresento desde já minhas cordiais saudações. 

 
 
 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

Excelentíssimo Senhor 
Leandro Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal  
Nova Europa – SP 
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JUSTIFICATIVA 
 

Com satisfação apresento a esta Casa de Leis o presente Projeto de Lei Comple-
mentar, que dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 132, 30 de maio 
de 2018.  
 

O presente projeto de lei visa adequações necessárias à Lei Complementar Munici-
pal nº 132/2018, o qual foi objeto de representação de inconstitucionalidade pela 9ª PJ-
Araraquara junto à Procuradoria Geral do Estado, culminando no procedimento SEI nº 
29.0001.0031.308.2018-47, o qual também é de conhecimento desta Casa Legislativa. Além do 
mais, procedem-se as correções apontadas pela Procuradoria Geral do Estado, e outras, que se 
mostram necessárias para o Executivo Municipal. 
 

Necessário esclarecer, ainda, que é objeto a criação de 05 (cinco) cargos comissio-
nados, lembrando que houve uma redução de 39 cargos com a edição da Lei 132/2018, o que 
levou a administração a permanecer apenas com 37 cargos comissionados, fato este que tem 
inviabilizado o desenvolvimento de alguns programas almejados pelo Executivo Municipal.   
Ainda, há a criação de 01 (um) cargo efetivo. 

 
O presente projeto altera a data base de concessão da revisão geral anual, estabe-

lecendo o mês de janeiro de cada exercício para a concessão. 
 
Procede-se as correções junto ao artigo 28 e seguintes referentes às contratações 

temporárias, conforme solicitações da Procuradoria Geral do Estado, bem ainda, as alterações 
também determinadas quanto às atribuições das funções comissionadas dos Chefes de Seto-
res.  
 

Por fim, apresenta nova referência salarial aos servidores efetivos, procedendo-se à 
correções de distorções ocorridas ao longo dos anos, onde os servidores de referências mais 
baixa jamais tiveram atualização de referências salariais, apenas sendo contemplados com re-
visões geral anual. 

 
 
 

Nova Europa, 15 de maio de 2019. 
 
 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _____ DE 2019. 
 
 

“Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 
132/2018 e dá outras providências”. 
 

 

 
Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 132/2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
“Art. 5º - Todos os Diretores de Departamento, Chefes de Setor e Assessores Municipais devem 
atuar permanentemente no sentido de: 
 

a) Conhecer os problemas e demandas do Município; 
b) Estudar e propor alternativas economicamente compatíveis com a realidade local, bem 

como, definir objetivos e operacionalizar projetos e as ações governamentais; 
c) Acompanhar a execução do plano de governo, programas, projetos e atividades que lhes 

são afetos e as determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.”  
 
Art. 2º - O art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 132/2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 7º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Europa será composta 
pelos seguintes níveis e órgãos: 
 
I. Órgão da Administração Superior: 

 
a) Gabinete do Prefeito. 
 

II. Órgãos de Administração e Execução: 
 
a) Departamento de Administração Geral; 
b) Departamento de Finanças e Contabilidade; 
c) Departamento de Educação; 
d) Departamento de Saúde; 
e) Departamento de Desenvolvimento e Inclusão Social; 
f) Departamento de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Transportes; 
g) Departamento de Agricultura e Meio Ambiente; 
h) Departamento de Segurança Pública; 
i) Procuradoria Municipal;  
j) Controle Interno; 

 
§ 1º .............................................; 
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I. Departamentos Municipais: que serão dirigidos por servidores que ocuparão cargos públicos 
considerados de encarregatura superior na administração municipal, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração, seguindo os requisitos descritos no Anexo I da Lei 
Complementar Municipal nº 132/2018, denominado Diretor de Departamento, competindo-
lhes a incumbência de Direção da respectiva Unidade Administrativa Municipal (Departamento) 
que lhe for designada, conforme expressamente autorizado no inciso V do artigo 37 da 
Constituição Federal. 
 
II. Setores Municipais: que serão dirigidos por servidores que ocuparão cargo público em 
comissão, de livre nomeação e exoneração, seguindo os requisitos descritos no Anexo I da Lei 
Complementar Municipal nº 132/2018, denominado Chefe de Setor, competindo-lhes a 
incumbência de Chefia da respectiva Unidade Administrativa Municipal que lhe for designada 
(Setor), conforme expressamente autorizado no inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal. 
 
III. Assessorias Municipais: que serão prestadas por servidores que ocuparão cargo público, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, seguindo os requisitos descritos no 
Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 132/2018, competindo-lhes a incumbência de 
prestar especial assessoramento ao Gabinete, aos Departamentos, aos Setores e aos Conselhos 
Municipais da estrutura administrativa e organizacional, pertencentes ao Poder Executivo, 
conforme expressamente autorizado no inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal. 
 
IV. Funções de Confiança: serão ocupadas exclusivamente por servidores efetivos, nomeados 
pelo Chefe do Poder Executivo, seguindo os requisitos descritos no Anexo I da Lei Complementar 
Municipal nº 132/2018, competindo-lhes a incumbência de Direção, Chefia ou Assessoramento 
da respectiva Unidade Administrativa Municipal que lhe for designada, conforme 
expressamente autorizado no inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal. 
 
§ 2º Os cargos de provimento em comissão e das funções de confiança que integram a 
estrutura de pessoal do Poder Executivo de Nova Europa, se destinarão à atividade de direção, 
chefia e assessoramento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 37, incisos V da 
Constituição Federal. 

 
§ 3º............................................................................................................................” 
 

Art. 3º - Fica alterada no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa a natureza e a forma 
de provimento da Função de Confiança denominada Chefe do Setor de Frota, passando para 
cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, mantidas sua referência 
salarial e jornada de trabalho. 
 
Art. 4º – Fica alterada no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa a nomenclatura e a 
referência salarial do cargo de provimento em comissão de Assessor de Comunicação Social e 
Institucional, referência salarial 12, passando a denominar-se Assessor de Departamento, com 
referência salarial 10, com jornada de trabalho semanal e atribuições descritas no Anexo I 
desta Lei. 
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Art. 5º – Fica alterada no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa a referência salarial 
da Função de Confiança denominada de Assistente do Projeto PREVÊ Criança, referência 
salarial 11 passando para a referência salarial 15, mantidas a jornada de trabalho semanal e as 
atribuições. 

 
Art. 6º – Fica alterada no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa a referência salarial 
da Função de Confiança denominada de Assistente de Gestão Escolar, referência 11, passando 
para referência 12, mantidas a jornada de trabalho semanal, os requisitos e as atribuições. 
 
Art. 7º – Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
em comissão denominado Chefe do Setor de Apoio aos Pequenos Produtores, com referência 
salarial 15, jornada de trabalho semanal de 40 horas e atribuições descritas no Anexo I desta 
Lei. 
 
Art. 8º – Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
em comissão denominado Chefe do Setor de Meio Ambiente, com referência salarial 15, 
jornada de trabalho semanal de 40 horas e atribuições descritas no Anexo I desta Lei. 
 
Art. 9º – Fica criado no quadro de Pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
em comissão denominado Chefe do Setor de Vigilância em Saúde, com referência salarial 15, 
jornada de trabalho semanal de 40 horas e atribuições descritas no Anexo I desta Lei.  
 
Art. 10 – Fica criado no quadro de Pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
em comissão denominado Chefe de Laboratórios de Informática, com referência salarial 15, 
jornada de trabalho semanal de 40 horas e atribuições descritas no Anexo I desta Lei.  
 
Art. 11 – Fica criado no quadro de Pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
em comissão denominado Subdiretor da Divisão de Transportes, com referência salarial 17, 
jornada de trabalho semanal de 40 horas e atribuições descritas no Anexo I desta Lei.  
 
Art. 12 – Fica criado no quadro de Pessoal da Prefeitura de Nova Europa o cargo de provimento 
efetivo denominado Fiscal Ambiental, com referência salarial 11, jornada de trabalho semanal 
de 40 horas e atribuições descritas no Anexo II desta Lei.  
 
Art. 13 – Ficam alteradas as atribuições dos cargos e funções de chefia (Chefe de Setor) 
passando a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei.  
 

Art. 14 – O art. 8º da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 8º - Ao Gabinete do Prefeito Municipal compete assistir o Prefeito Municipal nas suas 
funções político-administrativas, assim como assessorar o Prefeito Municipal nos contatos com 
os demais Poderes e autoridades e em assuntos parlamentares, coordenar a execução e 
implantação do plano de governo, coordenação e direção do Gabinete e executar outras 
atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 
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§ 1º A Unidade Administrativa denominada “Gabinete do Prefeito” é composta pelos cargos 
públicos de provimento em comissão e função de confiança abaixo indicados nos seguintes 
quantitativos: 
 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Gabinete do 
Prefeito 

Chefe de Gabinete 01 Comissão 15 

Assessor de Governo e Articulação 
Institucional 

01 Comissão 21 

Assessor de Assuntos Legislativos 01 Comissão 20 

Assessor de Departamento 06 Comissão 10 

Motorista do Gabinete 01 
Função de 
Confiança 

17 

 
§ 2º O Gabinete do Prefeito tem a seguinte estrutura organizacional: 

 
1. Gabinete do Prefeito 

1.1 Assessoria de Gabinete; 

1.2 Chefia de Gabinete 

1.3 Assessoria de Departamentos” 

Art. 15 – O §1º do art. 11 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 11 - .............................................................................................. ........................ 
 
§ 1º A Unidade Administrativa denominada “Departamento de Desenvolvimento Social” é 
composta pelos cargos públicos de provimento em comissão e função de confiança abaixo 
indicados nos seguintes quantitativos: 

 
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Departamento de 
Desenvolvimento 
e Inclusão Social 

Diretor do Departamento de 
Desenvolvimento e Inclusão Social 

01 Comissão 20 

Chefe do Setor de Inclusão Social 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Esportes e Lazer 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Cultura e Turismo 01 Comissão 15 

Assistente do Projeto PREVÊ Criança 01 
Função de 
Confiança 

15 

 
..............................................................................................................................................”. 

 

Art. 16 – O §1º do art. 12 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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“Art. 12 - .............................................................................................. ........................ 
 

§ 1º A Unidade Administrativa denominada “Departamento de Educação” é composta pelos 
cargos públicos de provimento em comissão e funções de confiança abaixo indicados nos 
seguintes quantitativos: 
 

 
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Departamento de 
Educação 

Diretor do Departamento de Educação 01 Comissão 20 

Chefe de Laboratórios de Informática 01 Comissão 15 

Assistente de Gestão Escolar 02 
Função de 
Confiança 

12 

 
..............................................................................................................................................”. 
 

Art. 17 – O §1º do art. 13 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 13 - ...............................................................................................................  
 
§ 1º A Unidade Administrativa denominada “Departamento de Saúde” é composta pelos cargos 
públicos de provimento em comissão abaixo indicados nos seguintes quantitativos: 
 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Departamento de 
Saúde 

Diretor do Departamento de Saúde 01 Comissão 20 

Chefe do Setor de Atenção Básica 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Atendimento 
Ambulatorial 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Vigilância em Saúde 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Controle de 
Materiais em Saúde 

01 Comissão 15 

...................................................................................................................................”. 
 
 

Art. 18 – O artigo 14 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 14 -..................................................................................................................... 
  
 
§ 1º A Unidade Administrativa denominada “Departamento de Agricultura e Meio Ambiente” é 
composta pelos cargos públicos de provimento em comissão abaixo indicados nos seguintes 
quantitativos: 
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UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Departamento de 
Agricultura e 

Meio Ambiente 

Diretor do Departamento de Agricultura 
e Meio Ambiente 

01 Comissão 20 

Chefe do Setor de Apoio aos Pequenos 
Produtores 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Meio Ambiente 01 Comissão 15 

 
 

§ 2º O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente tem a seguinte estrutura organizacional: 
 

1. Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 

1.1 Setor de Agronomia 

1.2 Setor de Apoio aos Pequenos Produtores 

1.3 Setor de Meio Ambiente.” 

 

Art. 19 – O artigo 15 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 15 - Ao Departamento de Segurança Pública compete a direção, coordenação, planeja-
mento e supervisão das políticas e programas de Segurança Pública do Município, tais como: 
formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementação de planos, programas e 
projetos relacionados à segurança pública, patrimonial e de cidadania no Município; coordenar 
a guarda/vigilância patrimonial de próprios e dos bens municipais; formular, coordenar, acom-
panhar e supervisionar a implementação de programas de combate à violência integrados à 
rede de ensino; auxiliar as demais instituições de segurança pública existentes no Município; 
promover a inclusão social e da cidadania na esfera da segurança pública municipal, bem co-
mo, outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 
.............................................................................................................................................” 

Art. 20 – O artigo 16 da Lei Complementar nº 132/18 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 16 - Ao Departamento de Obras, Infraestrutura e Transportes, compete a direção, 
coordenação, supervisão e fiscalização das políticas e programas de planejamento e 
desenvolvimento ordenado do Município, das políticas públicas de infraestrutura urbana e 
rural, de obras, de serviços e de transportes municipais, bem como das políticas públicas e 
planejamentos municipal voltadas ao trânsito e transportes urbano e rural do município, dentre 
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 
 
§ 1º - A Unidade Administrativa denominada “Departamento de Obras, Infraestrutura e 
Transportes” é composta pelos cargos públicos de provimento em comissão abaixo indicados 
nos seguintes quantitativos: 
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UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CARGOS PÚBLICOS QUE A INTEGRAM VAGAS PROVIMENTO REFERÊNCIA 

Departamento de 
Obras, 

Infraestrutura e 
Transportes 

Diretor do Departamento de Obras, 
Infraestrutura e Transportes 

01 Comissão 20 

Subdiretor de Transportes 01 Comissão 17 

Chefe do Setor de Planejamento 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Obras 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Infraestrutura 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Manutenção de 
Próprios Públicos 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Manutenção do 
Saneamento 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Agendamentos e 
Controle de Viagens 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Manutenção de 
Estradas 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Frota 01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Manutenção de 
Máquinas e Veículos 

01 Comissão 15 

Chefe do Setor de Ferramentaria 01 Comissão 15 

......................................................................................................................................” 
 
 
 

Art. 21 - O art. 28 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 28 - Os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nas áreas da saúde e educação, estabelecida pelo 
artigo 37, IX, da Constituição Federal no âmbito do Município de Nova Europa, reger-se-ão 
pelas disposições constantes da Lei Federal nº 8.745/1993.”  
 
Art. 22 – Ficam revogados os artigos 29 e 30 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018. 
 
Art. 23 – O art. 31 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 31 - As listagens de aprovados em concursos públicos deste ente poderão ser utilizadas no 
processo seletivo para contratação de profissionais temporários, respeitada sempre a ordem de 
classificação e a permanência dessas listagens para convocação das funções efetivas dos 
respectivos concursos. 

 
§ 1º - A contratação temporária nos termos do caput, não gera direito adquirido para o cargo 
efetivo ao qual foi aprovado. 
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§ 2º - A jornada de trabalho, a quantidade de vagas, os requisitos de investidura, as atribuições 
e as respectivas referências salariais a que se referirem as funções necessárias para o 
atendimento das situações excepcionais descritas no art. 28 desta Lei constarão, 
detalhadamente, do edital que regular o processo de seleção dos eventuais candidatos, ficando 
expressamente dispensada a criação e manutenção de estrutura de pessoal paralela para 
provimento de funções transitórias. ”  
 
 
Art. 24 – O art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 43 - Poderá ser concedida gratificação aos servidores municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo que forem nomeados para assumir cumulativamente com suas funções de 
origem, funções de Direção, Chefia ou Assessoramento ou para exercício de atribuições 
especiais e específicas descritas em portaria e que não justifique a criação de novo cargo, com a 
responsabilidade técnica ou coordenadoria de setor e atuações que envolvam responsabilidade 
solidária ou subsidiária perante órgãos de fiscalização externa como o Tribunal de Contas. 

 
§ 1º – O pagamento da gratificação de que trata este artigo cessará nos períodos em que o 
servidor estiver gozando férias ou licenças. 

 
§ 2º – Fica expressamente proibido acumular o percebimento de gratificação e valores 
referentes às horas extras. 

 
§ 3º – A concessão de gratificação é prerrogativa do Prefeito Municipal e será precedida de 
portaria nomeando o servidor, definindo o percentual da gratificação e suas atribuições”. 

 

Art. 25 – O art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passam a vigorar com os 
seguintes acréscimos: 
 
“Art. 44 - ......................................................................................................... .........  

 
a) .........................................................; 
b) .........................................................; 
c) ..........................................................; 
d) ..........................................................; 
e) ...........................................................; 
f) O número total de servidores gratificados não poderá exceder a 10% (dez por cento) do total 
de servidores efetivos ativos; 
g) Ao final de cada mandato, o Prefeito Municipal formalizará cessação do pagamento de 
todas as gratificações”. 
 
Art. 26 – Ficam alteradas as referências salariais dos cargos de provimento efetivo descritos 
abaixo: 
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REFERÊNCIAS 

CARGO ATUAL NOVA 

AGENTE DE SAÚDE 01 05 

AGENTE DE SERVIÇOS 01 05 

AGENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 04 05 

ALMOXARIFE 10 11 

ATENDENTE ARQUIVISTA 07 08 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE PÚBLICA 07 08 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 01 05 

AUXILIAR DE ESPORTES 05 06 

AUXILIAR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 03 05 

AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA 06 07 

BRAÇAL 04 05 

COVEIRO 04 05 

COZINHEIRO 03 05 

ELETRICISTA 07 08 

ENCANADOR 07 08 

ESCRITURÁRIO 06 07 

FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 11 

FISCAL DE POSTURAS 10 11 

FISCAL DE TRIBUTOS 10 11 

GARI 01 05 

INSPETOR DE ALUNOS 03 05 

LEITURISTA 01 05 

LIXEIRO 05 08 

MECÂNICO DE AUTOS 09 10 

MONITOR 03 05 

MOTORISTA 08 10 

OPERADOR DE MÁQUINAS 08 10 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 08 10 

PADEIRO 04 05 

PEDREIRO 07 08 

RECEPCIONISTA 03 05 

SERVENTE 01 05 

SERVENTE SETOR DE ÁGUA E ESGOTO 07 08 

SERVIÇOS GERAIS 01 05 

TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 03 08 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 07 08 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 07 08 

TRATORISTA 06 08 

VIGIA 07 08 
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Art. 27 - Ficam reduzidas vagas dos cargos de provimento efetivo conforme descrição e 
quantitativos abaixo descritos: 

 
 
 

ITEM CARGO 
VAGAS 

EXISTENTES À EXTINGUIR REMANESCENTES 

01 Auxiliar Administrativo de Pessoal e Finanças 03 02 01 

02 Auxiliar Administrativo de Convênios  02 01 01 

03 Auxiliar de Contabilidade 03 01 02 

04 Médico Clínico Geral 04 01 03 

05 Auxiliar de Enfermagem 10 06 04 

06 Servente Setor de Água e Esgoto 04 03 01 

07 Coordenador Pedagógico 11 03 08 

08 Agente de Saúde 12 11 01 

09 Jardineiro 02 02 00 

10 Agente de Serviços 12 07 05 

11 Braçal 30 05 25 

12 Servente 30 05 25 

13 Serviços Gerais 80 30 50 

 
 
 

Art. 28 – O art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 59 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual aos servidores 
públicos municipais estabelecendo o mês de janeiro de cada exercício para a concessão da 
revisão geral anual. 
..........................................................................................................................................” 
 
Art. 29 – O Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passa a vigorar de acordo com 
a redação do Anexo I desta Lei. 
 

Art. 30 – O Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 132/2018 passa a vigorar de acordo 
com a redação do Anexo II desta Lei. 
 

Art. 31 - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário, ficando a contadoria municipal autorizada, 
dentro do corrente exercício a disciplinar as despesas por analogia, de forma a harmonizar o 
orçamento vigente em relação ao formato da nova estrutura administrativa, devendo efetuar o 
ajuste necessário por ocasião da edição das novas leis financeiras aludidas no artigo 165, da 
Constituição Federal. 
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Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário constantes da Lei 132/2018. 

 

Nova Europa, 15 de maio de 2019. 
 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 
 

CARGOS EM COMISSÃO 
 
Cargo: Assessor de Governo e Articulação Institucional 
Carga Horária: 35 horas semanais. 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Assessor de Governo e Articulação Institucional, assessorar e assistir 
o Prefeito Municipal e os Diretores Municipais no desempenho de suas funções politico-
administrativas; assessorar em reuniões; assessorar nas relações com demais entes da Federa-
ção; assessorar o Prefeito em reuniões de cunho político; executar outras atividades políticas 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito. 
 

Cargo: Assessor de Assuntos Legislativos 
Carga Horária: 35 horas semanais. 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Assessor de Assuntos Legislativos, assessorar e assistir o Prefeito Mu-
nicipal e os Diretores Municipais no desempenho de suas funções politico-administrativas; as-
sessorar e assistir o Gabinete do Prefeito nas questões políticas que envolvam o Legislativo 
Municipal, Estadual e Federal; atender à demanda vinda da Câmara Municipal de Vereadores 
despachando com o Prefeito Municipal e demais Diretores de Departamento nas questões po-
líticas; assessorar o Prefeito em reuniões de cunho político; executar outras atividades políticas 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito. 

 
Cargo: Assessor de Departamento 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Requisitos: Maior de 18 anos. Com conhecimentos pertinentes às rotinas necessárias às 
execuções de tarefas determinadas pela autoridade superior. Formação mínima: Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Assessor de Departamento, a assessoria no desempenho de suas 
atribuições em cumprimento às funções do Gabinete e Departamentos da estrutura 
administrativa e organizacional do Poder Executivo; elaborar pareceres sobre questões que lhe 
forem determinadas; assessorar, mediante solicitação, os órgãos municipais competentes na 
realização de estudos, levantamento de informações e em tarefas correlatas; assessorar ao 
Prefeito Municipal, Diretores de Departamento e Chefes de Setor na formulação e aplicação de 
planos, projetos e programas; produzir informações e conhecimentos tendo em vista fornecer 
subsídios ao superior imediato para tomada de decisões; emitir pareceres técnicos em 
assuntos de sua competência ou que seja convocado para tal; realizar estudos de experiências 
positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na realização das 
atividades; executar outras tarefas correlatas. 
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Cargo: Diretor do Departamento de Administração Geral 
Carga Horária: 30 horas semanais. 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Administração Geral auxiliar ao Prefeito 
e demais órgãos nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e acompanhamento do 
cumprimento das metas de governo; auxiliar na elaboração do planejamento de todos os 
projetos e ações do Departamento; fazer executar o plano de governo acompanhando sua 
execução nos demais Departamentos; referendar os atos oficiais do Poder Executivo; expedir 
instruções para a execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos relativos aos 
assuntos do Departamento de Administração Geral; representar o Poder Executivo junto aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais; auxiliar na elaboração e controle dos atos 
oficiais do Poder Executivo como: Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Ofícios etc.; analisar as 
informações e relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando-os aos 
Diretores de Departamento e Assessoria para ciência, análise e ajustes e providências  
necessárias para o bom andamento dos trabalhos; analisar os relatórios de análise de 
desempenho apresentados pelos Diretores e Chefes de Setor; analisar os relatórios dos 
resultados obtidos pelos setores de sua competência; acompanhar as informações sobre 
análises de custos do Departamento; verificar os pedidos de compras autorizando-os ou não; 
reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que for informado e/ou constatar divergências e/ou 
irregularidades nos processos de trabalho, nos atos dos servidores lotados no departamento; 
participar de reuniões, encontros, seminários e congressos de interesse do Município; executar 
outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade 
Carga Horária: 30 horas semanais. 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo.   
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade auxiliar ao 
Prefeito na formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de 
governo; auxiliar na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do 
Departamento; coordenar a elaboração da peça orçamentária e orçamentos anuais, bem como 
sua execução e controle; supervisionar a elaboração de fluxos de caixa; fazer executar o plano 
de governo; referendar os atos oficiais do Poder Executivo; expedir instruções para a execução 
das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos relativos aos assuntos do Departamento; 
representar o Poder Executivo junto aos demais órgãos municipais, estaduais e federais; 
analisar as informações e relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promovendo 
os ajustes e providências necessárias para o bom andamento dos trabalhos; analisar os 
relatórios de análise de desempenho apresentados pelos Chefes de Setor; analisar os relatórios 
dos resultados obtidos pelos setores de sua competência; acompanhar as informações sobre 
análises de custos de todos os Departamentos; verificar os pedidos de compras autorizando-os 
ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que for informado e/ou constatar 
divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos atos dos servidores lotados 
no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e congressos de interesse do 
Município; executar outras tarefas correlatas. 
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Cargo: Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Carga Horária: 30 Horas Semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Inclusão Social 
auxiliar ao Prefeito na formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das 
metas de governo; auxiliar na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do 
Departamento; fazer executar o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder 
Executivo; expedir instruções para a execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos 
relativos aos assuntos do Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais 
órgãos municipais, estaduais e federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom 
andamento dos trabalhos; analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores de sua 
competência; acompanhar as informações sobre análises de custos do Departamento; verificar 
os pedidos de compras autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que 
for informado e/ou constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos 
atos dos servidores lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e 
congressos de interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Educação 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Educação auxiliar ao Prefeito na 
formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de governo; auxiliar 
na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do Departamento; fazer executar 
o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder Executivo; expedir instruções para a 
execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos relativos aos assuntos do 
Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom andamento dos trabalhos; 
analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores e unidades de sua competência; 
acompanhar as informações sobre análises de custos do Departamento; verificar os pedidos de 
compras autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que for informado 
e/ou constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos atos dos 
servidores lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e 
congressos de interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Obras, Infraestrutura e Transportes 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos, preferencialmente com Ensino Superior Completo. 
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Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Obras, Infraestrutura e Transportes 
auxiliar ao Prefeito na formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das 
metas de governo; auxiliar na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do 
Departamento; fazer executar o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder 
Executivo; expedir instruções para a execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos 
relativos aos assuntos do Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais 
órgãos municipais, estaduais e federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom 
andamento dos trabalhos; analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores de sua 
competência; acompanhar as informações sobre análises de custos do Departamento; verificar 
os pedidos de compras autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que 
for informado e/ou constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos 
atos dos servidores lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e 
congressos de interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Saúde 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Saúde auxiliar ao Prefeito na 
formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de governo; auxiliar 
na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do Departamento; fazer executar 
o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder Executivo; expedir instruções para a 
execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos relativos aos assuntos do 
Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom andamento dos trabalhos; 
analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores de sua competência; acompanhar as 
informações sobre análises de custos do Departamento; verificar os pedidos de compras 
autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que for informado e/ou 
constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos atos dos servidores 
lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e congressos de 
interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
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Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente auxiliar ao 
Prefeito na formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de 
governo; auxiliar na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do 
Departamento; fazer executar o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder 
Executivo; expedir instruções para a execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos 
relativos aos assuntos do Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais 
órgãos municipais, estaduais e federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom 
andamento dos trabalhos; analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores de sua 
competência; acompanhar as informações sobre análises de custos do Departamento; verificar 
os pedidos de compras autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que 
for informado e/ou constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos 
atos dos servidores lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e 
congressos de interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Diretor do Departamento de Segurança Pública 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Diretor do Departamento de Segurança Pública auxiliar ao Prefeito na 
formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de governo; auxiliar 
na elaboração do planejamento de todos os projetos e ações do Departamento; fazer executar 
o plano de governo; referendar os atos oficiais do Poder Executivo; expedir instruções para a 
execução das Leis, Decretos e demais atos e regulamentos relativos aos assuntos do 
Departamento; representar o Poder Executivo junto aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais; analisar as informações e relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
promovendo os ajustes e providências necessárias para o bom andamento dos trabalhos; 
analisar os relatórios dos resultados obtidos pelos setores de sua competência; acompanhar as 
informações sobre análises de custos do Departamento; verificar os pedidos de compras 
autorizando-os ou não; reportar-se ao Prefeito Municipal sempre que for informado e/ou 
constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de trabalho, nos atos dos servidores 
lotados no departamento; participar de reuniões, encontros, seminários e congressos de 
interesse do Município; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Subdiretor da Divisão de Transportes 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Subdiretor auxiliar o Diretor do Departamento de Obras, 
Infraestrutura e Transportes e controlar o expediente do setor de transportes e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
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Cargo: Chefe de Gabinete 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Gabinete, a chefia do Gabinete do Prefeito e a coordenação 
do Gabinete do Prefeito; assessorar o Prefeito Municipal em sua agenda, separar 
correspondências do Gabinete; processamento da agenda social do Prefeito; acompanhar e 
apresentar ao Prefeito a solução das demandas espontâneas e as apresentadas pela 
população, agendamento de atendimento à população; apresentar relatórios dos 
atendimentos; executar outras tarefas correlatas.   

 
Cargo: Chefe do Setor de Prestações de Contas 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete aos Chefes de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  

 
Cargo: Chefe do Setor de Protocolo e Gestão de Arquivos 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Planejamento e Controle Orçamentário 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo.  
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Finanças 
Carga Horária: 40 horas semanais 
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Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo.   
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Cadastro, Saneamento e Atendimento ao Contribuinte 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  

 
Cargo: Chefe do Setor de Inclusão Social 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Esportes e Lazer 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Cultura e Turismo 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
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Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior.  
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Atenção Básica 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 

 
Cargo: Chefe do Setor de Atendimento Ambulatorial 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Controle de Materiais em Saúde 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Planejamento 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Superior Completo. 
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Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Obras 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Infraestrutura 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Manutenção de Próprios Públicos 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Manutenção do Saneamento 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos, preferencialmente com Ensino Médio. 
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Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 
 

 
Cargo: Chefe do Setor Agendamentos e Controle de Viagens 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Manutenção de Estradas 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Manutenção de Máquinas e Veículos 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos, preferencialmente com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Ferramentaria 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos, preferencialmente com Ensino Médio. 
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Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 

 
Cargo: Chefe do Setor de Frota 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 
 

Cargo: Chefe do Setor de Apoio aos Pequenos Produtores 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Meio Ambiente 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
Cargo: Chefe do Setor de Vigilância em Saúde 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 



 

MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 25/76 

 

Cargo: Chefe de Laboratórios de Informática 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Maior de 18 anos com Ensino Médio. 
Atribuições: Compete ao Chefe de Setor fiscalizar e controlar o expediente e a equipe a ele 
vinculada; orientar os servidores na realização de suas atribuições com probidade, respeito, 
eficiência e eficácia; fiscalizar a execução do planejamento do setor conforme determinações 
da autoridade superior; executar outras tarefas correlatas determinadas pela Autoridade 
Superior. 
 

 
 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 
Cargo: Motorista do Gabinete  
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira de motorista do Município de Nova Europa. 
 
Atribuições: Idem atribuições do cargo efetivo de Motorista; zelar pelo patrimônio público; 
executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Encarregado da Administração Tributária 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira do Fisco Municipal, com Ensino Superior. 
Atribuições: Compete ao Encarregado da Administração Tributária a coordenação e o 
planejamento da Administração Tributária do Município de Nova Europa como: constituir o 
crédito tributário mediante o lançamento; efetuar a cobrança dos tributos lançados; efetuar 
notificação e lavrar autos de infração; elaborar relatórios e boletins estatísticos; auxiliar em 
estudos visando ao aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos fiscais; instruir o 
contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e 
preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa à empresas e profissionais 
autônomos; exigir dos fiscais que verifiquem em estabelecimentos comerciais, a existência e a 
autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; verificar os 
registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; verificar a 
existência de evasão ou fraude no pagamento dos tributos municipais; realizar relatórios sobre 
as fiscalizações efetuadas; informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de 
revisão de lançamentos de tributos; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos 
de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; propor 
medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem 
como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; orientar e treinar 
os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; apresentar relatórios 
das atividades desempenhadas; manter-se atualizado sobre a legislação tributária 
acompanhando as devidas atualizações; colaborar com a limpeza e conservação das 
dependências de trabalho; comunicar irregularidades encontradas a superior imediato; 
executar tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato.  
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Elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar, bem como 
em relação a processos de restituição de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais; 
proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação tributária, por 
intermédio de atos normativos e solução de consultas; supervisionar as atividades de 
orientação do sujeito passivo efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão 
fiscal; zelar pelo patrimônio público; executar outras tarefas correlatas. 

 
 
Cargo: Encarregado de Compras, Licitações e Contratos 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Superior. 
 
Atribuições: Compete ao Chefe do Setor de Compras a chefia, a coordenação e o planejamento 
do Setor; coordenar os trabalhos de recepção de pedidos, cotações, classificação orçamentária 
e escolha da modalidade de compra; coordenar a organização da documentação de todos os 
processos de compras desde o pedido até a emissão da nota fiscal; controlar os prazos desde 
os pedidos até a compra dos materiais, bens ou serviços, informando os Diretores sobre o 
andamento dos processos de interesse de cada Departamento; coordenar e controlar as 
publicações e a alimentação das informações necessárias junto aos sistemas de informações, 
especialmente do Sistema AUDESP; auxiliar na gestão dos contratos; reportar-se ao Diretor do 
Departamento da área sempre que constatar divergências e/ou irregularidades nos processos 
de trabalho, nos atos dos servidores lotados no departamento; zelar pelo patrimônio público; 
executar outras tarefas correlatas. 

 
 
Cargo: Encarregado de Convênios 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Superior. 
 
Atribuições: Compete ao Encarregado de Convênios controlar o expediente e a equipe do 
setor; auxiliar o Setor de Prestações de Contas; orientar os servidores do setor no sentido de 
realizar suas atribuições com probidade, respeito, eficiência e eficácia; elaborar planejamento 
para a devida e efetiva gestão de todos os convênios e termos firmados pelo Município; 
manter atualizados todos os sistemas de informações, bem como o site oficial da Prefeitura 
com as informações legais necessárias; verificar diariamente as disponibilizações e 
possibilidades de convênios com órgãos dos governos Estadual e Federal informando seu 
Diretor, bem como o Gabinete do Prefeito sobre as oportunidades; analisar e auxiliar na 
preparação de toda documentação necessária referente aos convênios de interesse do 
Município; realizar a digitalização de todos os processos; manter organização e controle dos 
arquivos e processos físicos e digitais; auxiliar a equipe de análise das prestações de contas; 
zelar pelo patrimônio público; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Assistente de Publicações e Sistema AUDESP 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Médio. 
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Atribuições: Compete ao Assistente de Publicações e Sistema AUDESP auxiliar o setor de 
Compras, Licitações e Contratos nos trabalhos de publicações oficiais, executando as tarefas 
necessárias para a correta realização das publicações e seus devidos controles, bem como 
manter atualizado todos os sistemas de informação exigidos pela legislação vigente, 
especialmente o sistema AUDESP com as informações necessárias e obrigatórias relativas ao 
Setor de Compras, Licitações e Contratos; auxiliar nos trabalhos e processos do Setor; zelar 
pelo patrimônio público; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Assistente de Cotações 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Assistente de Cotações, assistir o Setor de Compras, Licitações e 
Contratos no recebimento dos pedidos de compras, o controle de todo o fluxo e processos de 
trabalho, sua organização e distribuição para que as cotações e pesquisas de preços, bem 
como todo o processo de compras aconteçam com agilidade, eficiência e qualidade; manter 
contato com os fornecedores visando a busca ativa e contínua pela redução de preços sempre 
que possível, para garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos e para resolver possíveis 
problemas com documentação; manter os Diretores, Chefes de Setor e Gabinete informados 
sobre seus pedidos e processos; auxiliar nos trabalhos e processos do Setor; zelar pelo 
patrimônio público; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Assistente de Licitações 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Assistente de Licitações, assistir o Setor de Compras, Licitações e 
Contratos na coordenação e no planejamento dos processos licitatórios; verificar as dotações 
orçamentárias necessárias para início dos processos; auxiliar na elaboração e digitação dos 
editais e demais documentos; cadastrar as informações necessárias nos sistemas de 
informações; auxiliar nas aberturas das licitações, nos pregões e nos registros de preço; manter 
informados todos os Diretores e Gabinete sobre os processos licitatórios de seus 
Departamentos; auxiliar nos trabalhos e processos do Setor de Compras, Licitações e 
Contratos; zelar pelo patrimônio público; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Assistente de Transparência Pública, Ouvidoria e e-SIC 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Médio. 
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Atribuições: Compete ao Responsável pelo Setor de Transparência Pública, Ouvidoria e e-SIC a 
organização e controle do Setor, atendendo toda a demanda de publicações oficiais do portal 
do Município, principalmente às publicações referentes ao Portal de Transparência Pública, aos 
pedidos formulados pelo sistema de Ouvidoria e do e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informação ao Cidadão; reportar-se ao Chefe imediato sempre que constatar divergências e/ou 
irregularidades nos processos de trabalho e ou nos atos de servidores; zelar pelo patrimônio 
público; executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Assistente de Gestão Escolar 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Médio. 
 
Atribuições: Compete ao Assistente de Gestão Escolar, assistir ao Departamento de Educação e 
as Unidades Escolares em seus serviços e processos de trabalho auxiliando nos fechamentos de 
ponto dos professores, na elaboração das grades de aulas do ano letivo, no controle de 
documentos das unidades escolares e do departamento, bem como dos professores e alunos; 
auxiliar na elaboração dos pedidos de compras e demais processos; alimentação dos sistemas 
de informação junto aos órgãos de Governo Municipal, Estadual e Federal; reportar-se ao 
Chefe imediato sempre que constatar divergências e/ou irregularidades nos processos de 
trabalho e ou nos atos de servidores; zelar pelo patrimônio público; executar outras tarefas 
correlatas. 

 
Cargo: Assistente do Projeto “PREVÊ Criança” 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Requisitos: Ser servidor efetivo de carreira, com Ensino Superior Completo em Pedagogia. 
 
Atribuições: Compete ao Assistente do Projeto “PREVÊ Criança” a coordenação do Projeto; 
elaborar planejamento de todas as atividades e ações alinhando-as ao plano de governo; 
propor melhorias na qualidade e nos processos de trabalho; apresentar relatórios de análise de 
desempenho; apresentar relatórios dos resultados obtidos; elaborar planejamento e controle 
de compras; implementar as ações necessárias para que os projetos alcancem seus objetivos; 
reportar-se à Chefia imediata sempre que constatar divergências e/ou irregularidades nos 
processos de trabalho, nos atos dos servidores lotados no departamento; zelar pelo patrimônio 
público; executar outras tarefas correlatas. 
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ANEXO II 
Cargos de Provimento Efetivo 

CARGOS 
EXISTENTES 

DENOMINAÇÃO DO CARGO REF 

16 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 5-A 

02 AGENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES 14 

10 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 5-A 

01 AGENTE DE GESTÃO PATRIMONIAL 14 

01 AGENTE DE SAÚDE 05 

05 AGENTE DE SERVIÇOS 05 

02 AGENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 05 

01 ALMOXARIFE 11 

03 ANALISTA DE T.I. 16 

03 ASSISTENTE SOCIAL 12 

04 ATENDENTE ARQUIVISTA 08 

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE PÚBLICA 08 

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS 14 

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E FINANÇAS 14 

01 AUXILIAR DE AÇÃO SOCIAL 10 

03 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 05 

02 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 14 

04 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 08 

02 AUXILIAR DE ESPORTES 06 

04 AUXILIAR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 05 

01 AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA 07 

25 BRAÇAL 05 

02 CONTADOR 18 

01 CONTROLADOR INTERNO 21 

02 COORDENADOR TÉCNICO DE ESPORTES 14 

02 COVEIRO 05 

08 COZINHEIRO 05 

02 DENTISTA 14 

04 DENTISTA ESF 19 

01 DESENHISTA PROJETISTA 12 

02 ELETRICISTA 08 

04 ENCANADOR 08 

01 ENCARREGADO DE RH E GESTÃO DE PESSOAS 18 

03 ENFERMEIRO ESF 17 

02 ENFERMEIRO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 14 

01 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 19 
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03 ENGENHEIRO CIVIL 19 

14 ESCRITURÁRIO 07 

02 FARMACÊUTICO 17 

01 FISCAL AMBIENTAL 11 

02 FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11 

02 FISCAL DE POSTURAS 11 

03 FISCAL DE TRIBUTOS 11 

03 FISIOTERAPEUTA 12 

02 FONOAUDIÓLOGO  12 

01 FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL 12 

10 GARI 05 

17 INSPETOR DE ALUNOS 05 

02 LEITURISTA 05 

06 LIXEIRO 08 

02 MECÂNICO DE AUTOS 10 

01 MÉDICO CARDIOLOGISTA 16 

03 MÉDICO CLÍNICO GERAL 16 

06 MÉDICO ESF 21 

02 MÉDICO GINECOLOGISTA 16 

01 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 16 

01 MÉDICO ORTOPEDISTA 16 

01 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 16 

02 MÉDICO PEDIATRA 16 

01 MÉDICO PSIQUIATRA 16 

01 MÉDICO DO TRABALHO 16 

50 MONITOR 05 

40 MOTORISTA 10 

02 MOTORISTA SOCORRISTA 10 

02 NUTRICIONISTA 11 

01 OFICIAL DE CONTROLADORIA 14 

01 OFICIAL DE PROCURADORIA 14 

04 OPERADOR DE MÁQUINAS 10 

01 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 10 

01 PADEIRO 05 

04 PEDREIRO 08 

02 PROCURADOR MUNICIPAL 21 

01 PROFISSIONAL DO I.E.C. 12 

04 PSICÓLOGO 12 

01 PSICÓLOGO EDUCACIONAL 12 

01 PSICOPEDAGOGO 12 
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20 RECEPCIONISTA 05 

01 REGENTE DE BANDA 12 

25 SERVENTE 05 

01 SERVENTE SETOR DE ÁGUA E ESGOTO 08 

50 SERVIÇOS GERAIS 05 

12 TECNICO DE ENFERMAGEM 08 

01 TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 08 

01 TECNICO DE RX 08 

02 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 08 

01 TÉCNICO EM FARMÁCIA 08 

02 TERAPEUTA OCUPACIONAL 12 

01 TESOUREIRO 16 

02 TRATORISTA 08 

20 VIGIA 08 

 
 
 
 

Atribuições Carga Horária e Requisitos Mínimos 
Cargos de Provimento Efetivo 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a po-

pulação adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscri-
ção de famílias em base geográfica definida, a microárea; Estar em contato permanente 
com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e à pre-
venção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pes-
soas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à uti-
lização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver atividades de promoção da saú-
de, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunida-
de, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de 
risco; e Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 
sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe. 

 
São atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família: Parti-
cipar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos 
ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da popula-
ção adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos de-
mais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Re-
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alizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integra-
lidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção 
de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da reali-
zação das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação 
de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUIPE 
Especialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 
do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a par-
ticipação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e re-
cursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das ativi-
dades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Residir no município, ensino fundamental completo, aptidão 
física, curso de capacitação para o exercício do cargo. 
 
CARGO: AGENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATRIBUIÇÕES: 

-Descrição Analítica: Receber requisições de compras e solicitações de empenho de materiais 
ou serviços. Promover pesquisa no mercado dos produtos e serviços requisitados. Efetivar as 
compras. Acompanhar fluxo de entregas. Comunicar-se com requisitantes e órgãos afins sobre 
o processo de compra. Receber e registrar requisições, passando-as para o Chefe Imediato pa-
ra encaminhamento. Verificar especificações da compra dos materiais e serviços requisitados. 
Encaminhamento para a verificação da existência de verbas (reserva) junto a Setor de Contabi-
lidade. Identificar a quantidade de consumo dos produtos requisitados. Sugerir ao requisitante 
outros produtos ou similares quando não julgar ser a melhor opção de compra. Solicitar escla-
recimentos do solicitante quando houver dúvidas sobre os pedidos. Arquivar pedidos de com-
pra não aprovados. Confeccionar editais para compra. Analisar os produtos e serviços do mer-
cado para atender as exigências do requisitante. Pesquisar e negociar preços. Elaborar mapas 
de preços e pedido de empenho. Analisar qualidade do material. Pesquisar sobre as referências 
e confiabilidade dos fornecedores. Analisar propostas e documentações. Requisitar amostras 
ou catálogos de compra. Entrar em contato com vendedor e solicitar detalhes da mercadoria 
ou serviços, quando houver necessidade. Elaborar descrições dos produtos e serviços encon-
trados. Promover visitas aos fornecedores, conforme necessidade. Elaborar e encaminhar lici-
tação. Entrar em contato com fornecedor e estabelecer a compra, datas e locais de entrega, 
etc. Elaborar minuta de controle e ata de registro de preços. Receber dados sobre a forma de 
pagamento da Secretaria das Finanças. Revisar pedidos em aberto. Notificar fornecedores, jun-
tamente com o almoxarife, quando os produtos e/ou serviços não atenderem as especificações 
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de compra. Preparar relatórios de acompanhamento dos processos de compra. Enviar edital 
para os fornecedores do ramo. Cadastrar processos. Divulgar as licitações. Informar ao requisi-
tante e superior sobre o andamento do processo de compra. Informar ao requisitante a nega-
ção do pedido e suas causas. Receber reclamações sobre as compras e procedimentos de com-
pra efetuados. Comunicar-se com fornecedores e repassar as reclamações recebidas. Atuar 
como Pregoeiro. Analisar cadastros e credenciamento de fornecedores. Atuar sempre em con-
sonância com a legislação que regulamenta as licitações. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Formação Acadêmica em Nível Superior. 
 
 
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Em conjunto com os profissionais integrantes das equipes de vigilância 

sanitária e epidemiológica, de saneamento e ambiental, fiscalizar mercados, feiras, ca-
sas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde pública, ma-
tadouros e abatedouros, executando ações de vigilância das epidemias ou endemias: 
leptospirose, dengue, malária, febre amarela, esquistossomose, leishmaniose e outras, 
executar as demais ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e realizar outras 
ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, ensino fundamental completo e conhecimen-
tos específicos na área de atuação. 
 
CARGO: AGENTE DE GESTÃO PATRIMONIAL 

ATRIBUIÇÕES: 

-Descrição Analítica: Atuar na gestão do patrimônio público municipal atendendo todas as 
normas vigentes garantindo controle eficiente e transparente dos bens patrimoniais durante 
toda sua vida útil; controlar o patrimônio da Prefeitura Municipal atualizando informações com 
qualidade no que se refere ao patrimônio existente, seja ele mobilizado ou imobilizado; atuali-
zar o cadastro dos bens patrimoniais de forma sistematizada que garanta a rápida identificação 
dos bens e emissão de relatórios; manter atualizados os relatórios de bens patrimoniais de 
cada sala dos prédios públicos deixando-os em local de fácil visualização e com todas as infor-
mações necessárias; identificar cada patrimônio; realizar as depreciações e informar a área 
contábil; Realizar a movimentação de ativo através de sistema integrado que permita celerida-
de nos processos e que garanta que os bens estão devidamente alocados e identificados; Reali-
zar inventário em todas as unidades operacionais da Prefeitura, deslocando-se até a unidade, 
levantando os bens existentes bem como marca, modelo, número de patrimônio, estado físico, 
confrontando com o sistema integrado, afim de ter o controle fiscal, contábil e físico utilizando 
modelo de controle vigente e atendendo as exigências legais e de fiscalização por órgãos ofici-
ais; Efetuar baixa patrimonial de bens inutilizados e inservíveis, baixando no sistema de contro-
le patrimonial o número do bem patrimoniado, responder aos pedidos de informação sobre 
todo e qualquer patrimônio e sobre o Setor; controlar a realocação de bens entre os departa-
mentos; emitir relatório para direcionamento aos órgãos de controle e encaminhando-os para 
leilão; executar outras tarefas correlatas. 
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CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Formação Acadêmica em Nível Superior em Administração de 

Empresas, Administração Pública ou Ciências Contábeis. 

 
 
CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Em conjunto com os profissionais integrantes das equipes de vigilância 

sanitária e epidemiológica, de saneamento, de zoonoses e ambiental, fiscalizar merca-
dos, feiras, casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde 
pública, matadouros e abatedouros, executando ações de vigilância das epidemias ou 
endemias: leptospirose, dengue, malária, febre amarela, esquistossomose, leishmani-
ose e outras, executar as demais ações de vigilância sanitária e epidemiológica, partici-
par nas ações de controle de zoonoses, e realizar outras ações e atividades a serem de-
finidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, ensino fundamental completo e conhecimen-
tos específicos na área de atuação. 
 
 
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Executar trabalhos de serviços auxiliares de construção e conservação de 

logradouros e vias públicas, auxiliar na conservação de sinaleiras e abrigos, efetuar ser-
viços de carga e descarga de caminhões, executar tarefas auxiliares na produção de as-
falto na usina e de aplicação em vias públicas, executar tarefas de abertura e fechamen-
to de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena balizamen-
tos e nivelamento, executar tarefas auxiliares de carpintaria, auxiliar de pedreiro, cons-
trução e conservação de obras, remoção e arrumação de móveis e utensílios, zelar e 
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coleta do lixo domiciliar, execu-
tar serviços de recauchutagem de pneus e câmaras, abastecer veículos e máquinas, 
executar tarefas auxiliares de lubrificação e troca de óleo e filtros em viaturas, máqui-
nas equipamentos, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, alfabetizado. 
 
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Analítica: Observar toda a documentação exigida por lei para o sepultamento em 

cemitério público, abstendo-se de fazer enterros clandestinos e/ou sem as devidas for-
malidades; Manter em ordem os registros e documentos relativos aos cemitérios; Ob-
servar se as taxas e/ou tarifas públicas devidas por ocasião dos sepultamentos foram 
devidamente recolhidas; e serviços auxiliares referentes ao funcionamento do velório 
municipal, zelando e cuidando da conservação das dependências do velório municipal, 
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e realizar outras ações e atividades, a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino fundamental completo, Aptidão física. 
 
CARGO: ALMOXARIFE 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Supervisionar os trabalhos de almoxarifado, promover o abastecimento, 

de acordo com os pedidos feitos, organizar e manter atualizado o registro de estoque 
existente no almoxarifado, realizar inventários do material existente, efetuar o recebi-
mento e conferência de todos os materiais adquiridos, estabelecer normas de armaze-
nagem de materiais e outros suprimentos, informar processos relativos a assuntos de 
material, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as priori-
dades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, conhecimentos específicos e Ensino médio 
Completo. 
 
CARGO: ANALISTA DE T.I. 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Dar suporte aos usuários inclusive por telefone. Dar suporte e manuten-

ção de impressoras, microcomputadores e servidores. Fazer cabeamento, conexões e 
demais infraestruturas de rede utilizados pela Prefeitura. Dar suporte aos Sistemas 
Operacionais Windows, Linux, Unix etc. Instalação e configuração de sistemas e equi-
pamentos de Informática. Elaborar cronograma e realizar manutenções preventivas 
conforme cronograma e corretiva conforme demanda. Realizar cópias de segurança de 
todas as bases de dados e informações utilizadas pela Prefeitura, bem como armazená-
las em locais seguros mantendo relatórios e demais documentação de todas as rotinas, 
ordens de serviços de manutenção, cópias de segurança, de rede e de telefonia. Elabo-
rar planejamento de melhorias dos equipamentos; organizar e coordenar o uso de en-
dereços eletrônicos oficiais; dar suporte ao portal eletrônico oficial; propor soluções de 
segurança da informação; manter atualizados os sistemas de segurança nas máquinas 
clientes e servidores. Reportar ao superior imediato todas as inconsistências, irregulari-
dades e falhas encontradas. Realizar outras atribuições que lhe sejam conferidas.  

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior na área de Tecnologia da Informação  
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: executar trabalhos relacionados com o diagnostico, desenvolvimento e 

tratamento da comunidade em seus aspectos sociais. Elaborar, coordenar, controlar e 
avaliar programas nas áreas de serviço social de atendimento individual, de grupo, de-
senvolvimento e organização da comunidade. Cooperar com as autoridades visando às 
medidas de alcance social. Participar de projetos e pesquisas à implantação e aplicação 
de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário. Realizar perícias 
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sociais, elaborar laudo sobre a matéria bem como sua atualização. Participar da elabo-
ração e analise de planos de aplicação de recursos, cronogramas de execução física fi-
nanceira. Elaborar relatórios referentes a programas de desenvolvimento comunitário. 
Solicitar viaturas para encaminhamento de pacientes. Realizar visitas domiciliares, apre-
sentando relatório social de cada família visitada, expondo as necessidades e dificulda-
des das mesmas. Elaborar um cadastro, sempre atualizado, contando o perfil social de 
cada família residente em nosso município. Assistir todos aos munícipes, no sentido de 
programas sociais e benefícios junto ao INSS e demais órgãos do governo, acompa-
nhando-os até o desfecho final. Todas as atribuições acima descritas estarão sempre 
sob a supervisão do chefe imediato e do Chefe do Executivo. e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: conhecimentos específicos, Ensino Superior Completo e 
Registro profissional regular para o exercício da função.  
 
CARGO: ATENDENTE ARQUIVISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos, consultar e atualizar 

arquivos magnéticos de dados cadastrais, através de terminais eletrônicos, registrar e 
controlar a aquisição e empréstimos de livros e publicações, encadernar livros e perió-
dicos, manter atualizados os catálogos e fichários, atender ao publico, encaminhando 
ao setor competente, responder pelo funcionamento do protocolo. Requisição de via-
gens, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as priorida-
des locais. 

CARGA HORÁRIA: 35 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: conhecimentos específicos, Ensino Médio completo.  
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE PÚBLICA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: auxiliar administrativamente, as ações realizadas pela vigilância sanitária 

e epidemiológica no preenchimento e cadastro das informações da fiscalização merca-
dos, feiras, casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde 
pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; fisca-
lizar atos de depredação contra a fauna e a flora do Município; Executar ações de vigi-
lância das epidemias ou endemias: leptospirose, dengue, malária, febre amarela, es-
quistossomose, leishmaniose e outras, executar as demais ações de vigilância sanitária, 
e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, ensino fundamental completo e conhecimen-
tos específicos. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS 
ATRIBUIÇÕES: 
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- Descrição Analítica: auxiliar administrativamente o departamento de convênios,  promover 
esforços para a obtenção de convênios em todas as esferas administrativas públicas e 
particulares. Elaborar processos e promover entendimentos necessários à efetivação de 
convênios, responsabilizando-se pela prestação de contas, e realizar outras ações e ati-
vidades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, Ensino Médio e conhecimentos específicos. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL DE FINANÇAS  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Redigir e digitar expedientes administrativos, efetuando os trabalhos 

referentes às rotinas dos departamentos de pessoal, contabilidade e finanças, tais co-
mo: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar 
atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, 
de pessoal e outras, auxiliar na escrituração de livros contábeis, elaborar documentos 
referentes a assentamentos funcionais, proceder à classificação, separação e distribui-
ção de expedientes, controlar o ponto dos servidores. Auxiliar na elaboração de docu-
mentos e durante a inspeção do Tribunal de Contas do estado “in loco”, auxiliar na ela-
boração de folha de pagamento, efetuar a emissão de empenhos, emissão de balance-
tes, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo, noções de informática e rotinas 
administrativas. 
 
CARGO: AUXILIAR DE AÇÃO SOCIAL  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar atividades de atendimento à população, administrativas e ope-

racionais de nível básico e de apoio nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
baseadas em procedimentos internos e externos, fazendo uso de equipamentos e re-
cursos disponíveis para a consecução dessas atividades, e realizar outras ações e ativi-
dades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo, noções de informática e rotinas 
administrativas. 
 
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar trabalhos relativos às atividades bibliotecárias auxiliares, efetu-

ando catalogação e classificação de manuscritos, livros, mapotecas, publicações oficiais, 
referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informa-
ções de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos usuários em bibliote-
cas ou em centros de documentação, e realizar outras ações e atividades a serem defi-
nidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, conhecimentos específicos, aptidão 
física. 
 
CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Sempre sob a supervisão dos superiores hierárquicos, efetuar classifica-

ção contábil e lançamentos diversos, conferindo, analisando e confrontando documen-
tos, solicitando informações e correções, efetuando acertos, para assegurar a obediên-
cia ao plano de contas. Organizar e manter atualizado arquivos de documentos orça-
mentária, financeiro e contábil, obedecendo as técnicas especificas de classificação para 
atender as exigências dos controles interno e externo. Acompanhar e apoiar a execução 
orçamentária, controlando, verificando e informando saldo de verbas, extraindo empe-
nhos e ordens de pagamento, conferindo faturas e documentos, obedecendo às normas 
legais, para fornecer demonstrativos de posição orçamentária. Fazer escrituração dos 
livros contábeis, lançando débitos e créditos. Elaborar, conferir e regularizar relatórios 
mensais de execução orçamentária e financeira, observando o correto detalhamento 
das despesas, para a perfeita elaboração dos demonstrativos contábeis e financeiros. 
Controlar os valores patrimoniais, inclusive saldos financeiros e físicos dos materiais em 
estoque, registrando, classificando, escriturando e conciliando a movimentação de ma-
teriais, para atualização de balancetes e balanços. Efetuar conciliação e reconciliação de 
contas, realizando cálculos elementares, mantendo atualizado a posição de saldos ban-
cários em caixa, para fornecer elementos de controle financeiro. Elaborar e conferir ba-
lancetes e outros demonstrativos contábeis para submete-los à assinatura de Contador 
responsável, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, observar, re-

conhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualidade, ministrar medicamen-
tos por via oral e parental prescrito pelo médico, fazer curativos, aplicar nebulizações e 
outros, sob a orientação do médico ou enfermeiro, executar tarefas referentes à con-
servação e aplicação de vacinas, efetuar controle de fichas de pacientes, colher material 
para exames de laboratórios, solicitadas pelo médico, prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós-operatórios, executar atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuida-
dos de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua segurança, zelar pela limpeza e 
ordem do material de equipamentos e das dependências de unidades de saúde, partici-
par de atividades de educação em saúde, orientar os pacientes nas após consulta, 
quanto ao cumprimento das prescrições médicas, auxiliar o técnico de enfermagem na 
execução de programas de educação para saúde, participar de procedimentos pós-
morte, solicitadas pela comunidade, distribuir medicamentos, organizar e controlar a 
farmácia municipal sob orientação prévia, e realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. 
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CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais ou em regime de escala de 12 (doze) horas trabalhadas 
por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com habilitação profissional 
 
CARGO: AUXILIAR DE ESPORTES 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar, coordenar e monitorar, diretamente, a prática de atividades 

esportivas, elaborar programas; instruir alunos sobre exercícios físicos e jogos; progra-
mar torneios no município e acompanhar os atletas em torneios realizados fora do mu-
nicípio, de natação, vôlei, basquete e outros nas praças de esportes; elaborar relatórios 
de atividades e propostas de práticas esportivas, e realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ensino fundamental completo, noções básicas desportivas, 
aptidão física. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 
ATRIBUIÇÕES: 
 
São atribuições especifica do auxiliar de serviços de odontologia: 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e in-
divíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à de-
sinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar 
instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião-dentista 
e/ou o THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desen-
volver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde 
da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; e 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF. 

 
São atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família: Participar do 

processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifican-
do grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao traba-
lho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população ads-
crita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espa-
ços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar 
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade 
da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agra-
vos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de im-
portância local; COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUIPE Es-



 

MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 40/76 

 

pecialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 
do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a par-
ticipação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e re-
cursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das ativi-
dades de educação permanente; e Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Registro no Órgão Profissional.   
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Executar serviços relacionados às ações realizadas pela vigilância sanitá-
ria e epidemiológica. Executar ações de vigilância das epidemias ou endemias: leptospirose, 
dengue, malária, febre amarela, esquistossomose, leishmaniose e outras. Executar ações de 
vigilância sanitária, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetização e aptidão física. 
  
CARGO: BRAÇAL 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar trabalhos de serviços auxiliares de construção e conservação de 

logradouros e vias públicas, auxiliar na conservação de sinaleiras e abrigos, efetuar ser-
viços de carga e descarga de caminhões, executar tarefas auxiliares na produção de as-
falto na usina e de aplicação em vias públicas, executar tarefas de abertura e fechamen-
to de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena balizamen-
tos e nivelamento, executar tarefas auxiliares de carpintaria, auxiliar de pedreiro, cons-
trução e conservação de obras, remoção e arrumação de móveis e utensílios, zelar e 
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coleta do lixo domiciliar, execu-
tar serviços de recauchutagem de pneus e câmaras, abastecer veículos e máquinas, 
executar tarefas auxiliares de lubrificação e troca de óleo e filtros em viaturas, máqui-
nas e equipamentos,  abrir covas para realização de sepultamento; realizar sepultamen-
tos;  zelar pela limpeza e conservação do cemitério; Realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão Física, alfabetizado. 
 
CARGO: CONTADOR 
ATRIBUIÇÕES: 
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- Descrição Analítica: Planejar o sistema e operação, atendendo às necessidades administrati-
vas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário e financei-
ro. Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e ori-
entando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado. 
Inspecionar a escrituração contábil, para fazer cumprir as exigências legais e administra-
tivas, controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, proceder e 
orientar a classificação e avaliação de despesas, examinado sua natureza, para apropri-
ar custos de bens e serviços. Elaborar e assinar balancetes, balanços, demonstrativos de 
contas, fluxo e levantamento de caixa, relatórios e o que for necessário para bom de-
sempenho da função, fazer análise econômico-financeira e patrimonial. Conhecer e 
aplicar as diretrizes da lei 4320/64 ou outras que a sucedam e que estatuem normas ge-
rais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos 
entes públicos. Executar outras tarefas referentes ao cargo, executar outras tarefas so-
licitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função, bem como, atender a todas as 
resoluções exigidas pelos Egrégios Tribunais de Contas, e realizar outras ações e ativi-
dades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Registro no Conselho da Classe. 
 
CARGO: CONTROLADOR INTERNO 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior com formação específica em Administração 
Pública, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito, devidamente 
inscrito no respectivo Conselho, com experiência em administração pública ou em órgãos pú-
blicos de pelo menos 05 (cinco) anos e reputação ilibada. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
ATRIBUIÇÕES: Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, 
bem como a eficiência qualitativa e quantitativa de seus resultados; Comprovar a legalidade da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, emitindo parecer; Comprovar a legalidade dos 
repasses às entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia qualitativa e a eficiência quantita-
tiva dos resultados alcançados, emitindo parecer; Exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município; Apoiar o Tribunal de Contas 
no exercício de sua missão institucional; Assinar o Relatório de Gestão Fiscal, em conjunto com 
autoridade da Administração Financeira do Município; Atestar a regularidade da tomada de 
contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados; 
Contribuir para a formulação das diretrizes da política de transparência da gestão de recursos 
públicos e de combate à corrupção e à impunidade para ser implantada pelo Município através 
de seus órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta; Realizar estudos e esta-
belecer estratégias que fundamentem propostas legislativas e administrativas no intento de 
maximizar a transparência da gestão pública e do combate à corrupção. 
 
 
CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DE ESPORTES 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos; Aplica exercícios 

de verificação do tono respiratório e muscular; Determina o plano de aplicação de pro-
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grama esportivo adequado para cada faixa etária; Efetua testes de avaliação física; En-
sina técnicas específicas de futebol, atletismo, basquetebol, voleibol e outras atividades 
esportivas; Desenvolve e coordena práticas esportivas específicas, com vistas ao bom 
desempenho dos mesmos em competições; Avalia o resultado das atividades, assegu-
rando o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Colabora com 
a limpeza e organização do local de trabalho. Realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior de Bacharelado em Educação Física 
 
 
CARGO: COVEIRO 
ATRIBUIÇÕES:  
-Descrição Analítica: Auxiliar nos serviços funerários. Construir, preparar, limpar, abrir, e fe-
char sepulturas. Realizar sepultamento e exumar cadáveres; Transladar corpos e despojos, etc. 
Controlar o consumo do material que utiliza. Zelar pela segurança do cemitério. Realizar trei-
namento na área de atuação, quando solicitado. Executar outras atividades que por sua natu-
reza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto e aptidão física. 
 
 
CARGO: COZINHEIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar o cardápio do dia, previamente preparado pela Nutricionista 

reunindo todos os alimentos e temperos que serão utilizados. Limpar, cortar, descascar 
legumes, verduras e frutas, eviscerar aves, cortar carnes, escamar peixes. Cozinhar, fri-
tar ou assas, utilizando utensílios próprios (panelas grandes ou pequenas, assadeiras, 
fritadeiras). Dispor com apresentação os alimentos, preparando os pratos, travessas ou 
bandejas. Preparar sobremesas, colocando os doces ou frutas em tigelas próprias, dei-
xando-as prontas para servir. Preparar lanches, fervendo leite, fazendo café, refrescos e 
similares, cortando os pães, bolos, arrumando em bandejas. Manter estoques de gêne-
ros alimentícios, solicitar reposição, controlar recebimento e armazenamento, verificar 
condições e finalidades dos mesmos. Zelar pela manutenção das condições de higiene e 
limpeza de utensílios, instalações e equipamentos, solicitando reparos quando necessá-
rio, e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: alfabetizado, aptidão física. 
 
CARGO: DENTISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a se-

rem realizados; elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavi-
dade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a ex-
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tensão e profundidade dos problemas detectados; executar procedimentos preventivos 
envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos dentes e gengivas; elaborar procedi-
mentos educativos individuais e coletivos de prevenção à saúde bucal; coordenar e ori-
entar as atividades auxiliares do consultório dentário em procedimentos individuais e 
coletivos de biosegurança; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, 
drenagem de abscessos, suturas de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; 
prescrever ou administrar medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnicos e 
administrativos; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos te-
rapêuticos em Unidades de Saúde, e realizar outras ações e atividades a serem defini-
das de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: DENTISTA ESF 
ATRIBUIÇÕES: 
São competências específicas do cirurgião-dentista: 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planeja-
mento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias am-
bulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando 
necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acom-
panhamento do usuário e o segmento do tratamento; Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação permanente do 
THD, do ACD e do ESF;COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUI-
PE Especialização em Saúde da Família; Realizar supervisão técnica do THD e do ACD; e 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF. 

 
São atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família: Participar do 

processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifican-
do grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao traba-
lho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população ads-
crita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espa-
ços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar 
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade 
da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agra-
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vos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de im-
portância local. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUIPE Es-
pecialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 
do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a par-
ticipação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e re-
cursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das ativi-
dades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Registro no Órgão Profissional. 
 
CARGO: DESENHISTA PROJETISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, confor-

me normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, aplicando e/ou baseando-se 
em cálculos, dados compilados, registros, etc. para demonstrar as características técni-
cas e funcionais da obra; Desenvolver estudos e ante projetos gráficos; Submeter esbo-
ços desenvolvidos à apreciação superior, fornecendo as explicações oportunas, para 
possibilitar correções e ajustes necessários; Elaborar desenhos dos projetos, definindo 
suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técni-
cos; Modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as neces-
sidades; Proceder levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações de 
tudo que se fizer necessário, afeto ao trabalho, para posterior execução dos desenhos; 
Elaborar as minutas dos memoriais descritivos, baseando-se em plantas e mapas dese-
nhados, identificando divisas e confrontações das áreas representadas; Arquivar docu-
mentos relativos aos projetos; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizan-
do-se de equipamentos e programas de informática; e realizar outras ações e atividades 
a serem definidas de acordo com as prioridades locais.  

CARGA HORÁRIA: 35 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, registro no CREA referente ao cur-
so de desenho ou edificações e aptidão física.   
 
CARGO: ELETRICISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar serviços de instalação e reparos na parte dos bens públicos, 

utilizando ferramentas e aparelhos assegurando seu bom funcionamento. Executar ser-
viços diversos de eletricidade, consertos e reparos nos prédios públicos. Executar a ins-
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talação de equipamentos de sonorização e alarme efetuando as ligações necessárias, 
para testar o seu funcionamento, possibilitando a utilização e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetizado, aptidão física, conhecimentos específicos.   
 
CARGO: ENCANADOR 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Efetuar a instalação, reparos e manutenção da rede hidráulica e de esgo-

to. Leitura e informação acerca de instalações hidráulicas e sanitárias, por meio de cro-
quis e projetos. Instalação, substituição e vistoria em hidrômetros e aparelhos seme-
lhantes. Conservação e conserto das redes hidráulicas e sanitárias dos bens públicos, e 
realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: alfabetizado, conhecimentos específicos, aptidão física. 
 
 
CARGO: ENCARREGADO DE RH E GESTÃO DE PESSOAS 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Analítica: compete ao Encarregado de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas a 

coordenação e o controle de todas as informações (prontuários) dos servidores públicos 
municipais, bem como o controle dos registros de ponto, a geração da folha de paga-
mento observando o correto lançamento de todas as informações de verbas, descontos 
e retenções obrigatórias, de acordo com a legislação vigente e as informações apuradas 
no período; a geração de relatórios apontando divergências antes do processamento da 
folha de pagamento para cada Diretor de Departamento e para o Prefeito Municipal; 
controlar os lançamentos para pagamento do Vale Alimentação de acordo com a legis-
lação vigente; o planejamento, o desenvolvimento e o controle de projetos voltados à 
Gestão de Pessoas; o acompanhamento dos trabalhos relativos à Segurança e Medicina 
do Trabalho e das sindicâncias; o controle da execução dos serviços de elaboração e 
processamento das atividades relativas aos direitos e deveres dos servidores; a elabo-
ração de estudos e pesquisas, propondo sugestões e projetos, sempre na direção de 
proporcionar ao servidor público melhores condições de trabalho e remuneração, res-
peitando sempre os limites orçamentários e as diretrizes traçadas pelo poder executivo, 
responsabilizar-se pela coordenação e desenvolvimento de todas as tarefas e atividades 
de recursos humanos e gestão de pessoas, acompanhando todo trabalho, visando a ob-
tenção da maior qualidade e eficiência dos serviços; acompanhar a despesa mensal com 
pessoal relativa as diversas unidades; prestar assistência por ocasião da elaboração do 
orçamento quanto as despesas de pessoal; executar outras atividades inerentes a sua 
área de competência, reportando-se sempre ao Superior hierárquico da Administração. 

  
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior, conhecimentos específicos. 
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CARGO: ENFERMEIRO ESF 
ATRIBUIÇÕES: 
 
São competências específicas do Enfermeiro(a) do ESF 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, di-
agnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comu-
nitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: in-
fância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, obser-
vadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever medicações; Planejar, gerenciar, coordenar e 
avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades 
de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e participar 
das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consul-
tório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene Dental (THD); e participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

 
São atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família: 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equi-
pe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles rela-
tivos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situa-
ções a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da 
população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população lo-
cal, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a inte-
gralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, preven-
ção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notifi-
cação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações 
de importância local; COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUI-
PE Especialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades 
dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizan-
do o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo 
a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros servi-
ços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das 
ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e 
a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros 
e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, 
sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das ativi-
dades de educação permanente; e Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais  
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Registro no Órgão Profissional. 
 
 
CARGO: ENFERMEIRO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: - Gerenciar e organizar as Unidades Básicas de Saúde, desde as rotinas do 
tratamento até a gerência dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS 
(equipamentos, medicamentos, etc.). Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e famílias nas Unidades Básicas de Saúde e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), em todas 
as fases do desenvolvimento humano: infâncias, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
Realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde/Unidade de 
Saúde da Família e, quando necessário no domicílio e na comunidade. Solicitar exames com-
plementares e prescrever medicações conforme protocolos ou outras normativas técnicas es-
tabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão. Organizar e 
coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação 
de abrangência da UBS. Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico e social do 
território, elaborado pela Unidade Básica de Saúde e comunidade, bem como do plano de 
ações, execução e avaliação das propostas de trabalho. Participar da elaboração, execução, 
avaliação do plano de ação, baseado no diagnóstico realizado pela Unidade Básica de Saúde e 
pela comunidade. Desenvolver ações de programação e avaliação das atividades de enferma-
gem, bem como elaborar e atualizar procedimentos, rotinas e normas de enfermagem. Delegar 
e distribuir tarefas para os funcionários. Supervisionar a equipe de enfermagem e as atividades 
realizadas. Auxiliar na conservação de aparelhos e equipamentos e, quando necessário, solici-
tar consertos. Revisar periodicamente o registro de dados e os sistemas de comunicação. Ana-
lisar e avaliar a assistência prestada à comunidade. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Bacharelado e registro no Conselho Regional. 
 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, 

planejando, orientando e controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar 
um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas. Elaborar métodos e técnicas 
de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e anali-
sando os resultados obtidos, para melhorar a geminação de sementes, o crescimento 
de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras caracte-
rísticas. Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 
climáticas e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prio-
ridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Fiscalizar as obras de edificações e de urbanização executadas direta ou 

indiretamente pela Prefeitura, fazendo cumprir os projetos específicos. Coordenar, ana-
lisar e/ou executar os projetos de instalações prediais, de redes de infra-estrutura e de 
cálculo estrutural executados direta ou indiretamente pela Prefeitura. Coordenar, exe-
cutar e/ou analisar trabalho e topografia das atribuições de Desenhista Projetista. Pres-
tar orientação quanto à instalação, higiene e segurança dos locais de trabalho, bem 
como quanto à conservação dos prédios da Prefeitura. Prestar orientação sobre quais-
quer assuntos de sua especialidade. Proceder a avaliação geral das condições requeri-
das para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno dispo-
nível, para determinar o local mais apropriado para a construção. Calcular os esforços e 
deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, para apurar a natu-
reza dos materiais que devem ser utilizados na construção. Elaborar projetos de cons-
trução, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária e efetuar cálculo dos custos. Prepa-
rar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios 
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvi-
mento de obras. Dirigir a execução de projetos, acompanhando sua execução para as-
segurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomen-
dados. Efetuar serviços de engenharia legal, perícias e arbitramento, quando solicitado. 
Realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras públicas, em várias 
etapas. Emitir pareceres técnicos sobre perícias relativas à segurança de trabalho. Pres-
tar orientação sobre assuntos de sua especialidade e realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: ESCRITURÁRIO 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Redigir e digitar expedientes administrativos, nos diversos setores da 

administração, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, em 
reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patri-
monial e financeira, de pessoal e outras, elaborar e manter atualizados fichários e ar-
quivos, consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais, através de ter-
minais eletrônicos, auxiliar na conferência dos serviços executados na área de sua com-
petência bem como controle de material e veículos em oficinas e garagens, consumo de 
combustíveis e lubrificantes, executar tarefas auxiliares de almoxarifado, registrar da-
dos em boletins de avaliação, operar máquinas xerográficas bem como zelar pela sua 
manutenção, cumprir as leis do ensino vigentes, bem como as determinações regimen-
tais de ensino; cumprir os editais de matrícula, subscrever atas e outros documentos 
escolares; conhecer toda a legislação referente ao ensino; manter em dia a escrituração 
de livros, fichas e documentos relativos ao pessoal docente, administrativo e discente; 
impedir a retirada de qualquer documento constante no arquivo da Escola, exceto nos 
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casos previstos por Lei; organizar e manter em dia as pastas de arquivos e coletânea de 
Leis, regulamentos, diretrizes, ordem de serviço, ofícios e outros documentos; rever to-
dos os expedientes a serem submetidos à assinatura do diretor; analisar a documenta-
ção do aluno para identificar os casos de irregularidades da vida escolar e/ou necessi-
dade de adaptação; encaminhá-los ao setor competente para regularização; organizar e 
ter sob sua guarda, os fichários e os arquivos escolares, zelando pela sua ordem e con-
servação, de modo que possam ser consultados a qualquer momento; comparecer 
sempre que solicitado às atividades organizadas pela Escola em que estão lotados e pe-
la Secretaria de Educação; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de 
acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 35 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio, noções de informática e rotinas administrati-
vas. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Controlar os medicamentos desde sua aquisição até sua chegada ao con-

sumidor final. Aconselhar sobre o uso de medicamentos esclarecendo sua ação, a me-
lhor forma de usar, efeitos indesejados, de acordo com a realidade de cada paciente. 
Responsabilizar-se por de medicamentos que exijam, pela legislação, controle mais ri-
goroso, em função de seus efeitos adversos. Manter o controle de qualidade dos medi-
camentos constantes no órgão de saúde da Administração Municipal e realizar outras 
ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: FISCAL AMBIENTAL  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar fiscalização ambiental preventiva e ostensiva no âmbito do 
Município, bem como no atendimento de denúncias; notificar e lavrar autos de infração, 
conhecer a legislação ambiental; analisar áreas de risco ambiental propondo soluções 
preventivas; fiscalizar potenciais fontes poluidoras; orientar os contribuintes nas questões 
ambientais; manifestar-se nos processos de concessão e cassação de Alvarás de Licença; 
Desenvolver projetos e programas de Educação Ambiental. Auxiliar os Setores e 
Departamentos com orientações nas questões ambientais; Manifestar-se nos protocolos e 
processos correspondentes à área ambiental; Auxiliar no controle e monitoramento das 
operações municipais que envolvem as questões ambientais como estações e sistemas de 
tratamento de esgotos, aterro sanitário, usinas de reciclagem, coleta seletiva e recicláveis. 
Realizar outras ações e atividades correlatas definidas pela chefia de acordo com as prioridades 
locais. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, aptidão física e conhecimentos de 

informática, da legislação ambiental, sistemas de tratamento de esgoto e reciclagem de 
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lixos e outros materiais. Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. Possuir 
CNH. 

 
CARGO: FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar inspeções sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, padari-

as, açougues, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam alimentos, 
farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia e frigoríficos; Realizar visto-
rias de instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências 
particulares; Ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações 
para se enquadrarem nas normas de vigilância de sanitária; Vistoriar estabelecimentos 
a procura de criação de animais domésticos; Realizar interdição ou apreensão de ali-
mentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de vigilância nacional e 
realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, aptidão física e conhecimentos 

específicos na área de atuação. Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 
 
CARGO: FISCAL DE POSTURAS  
ATRIBUIÇÕES: 
Referente à fiscalização de Obras: 
Descrição Analítica: Fiscalizar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o fun-

cionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, 
portas e janelas, a fim de informar processos de concessão de habite-se; verificar o li-
cenciamento de construção ou reconstrução, embargando a que não estiver provida de 
competente autorização ou que esteja em desacordo com o autorizado; embargar 
construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; verificar a colocação de andaimes e ta-
pumes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de material na via públi-
ca; analisar e emitir parecer nos pedidos de demolição e habite-se; verificar a existência 
de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido alterações 
de ampliação, transformação e redução; acompanhar os Engenheiros da Prefeitura nas 
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição; inspecionar a execução de reformas 
de próprios municipais; verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos, bem co-
mo verificar se todas as especificações do mesmo estão cumpridas; fiscalizar as obras e 
serviços realizados em logradouros públicos no que se refere à licença exigida pela le-
gislação específica, se particulares; realizar sindicâncias especiais para instrução de pro-
cessos ou apuração de denúncias e reclamações; preparar certidões de existência e de 
demolição de imóveis, procedendo ao levantamento cadastral da unidade imobiliária na 
Prefeitura, bem como ir ao local onde o mesmo está localizado para certificar-se, pes-
soalmente, de sua existência ou demolição; realizar sindicâncias especiais para instru-
ção de processos ou apuração de denúncias e reclamações; fiscalizar as áreas perten-
centes à Municipalidade impedindo sua ocupação; fiscalizar a abertura de loteamentos 
e inspecionar áreas a serem desmembradas verificando se as mesmas estão de acordo 
com a legislação urbanística do Município e com os projetos apresentados; auxiliar na 
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realização de pesquisas de campo, bem como coletar e fornecer dados para atualização 
dos cadastros urbanístico e fiscal do Município; participar, juntamente com técnicos da 
área, das revisões e atualizações do cadastro técnico imobiliário e fiscal para efeito de 
avaliação e revisão de valores venais para cálculo do IPTU; contatar, quando necessário, 
órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; articular-se com fis-
cais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; 
fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstá-
culos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; fiscalizar o escoamen-
to de resíduos sólidos da construção civil e terra em via pública e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

 
Referente à fiscalização de Tributos: 

Descrição Analítica: verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de co-
mércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação e 
localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de bancas e barra-
cas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem co-
mo quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras 
livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao 
horário e à organização; verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, al-
to-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda co-
mercial afixada em muros, tapumes e vitrines; verificar o horário de fechamento e aber-
tura do comércio em geral, e de outros estabelecimentos; efetuar vistorias prévias para 
a concessão de inscrição municipal e alvarás; notificar, autuar, embargar, interditar ou 
lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;  bem como a 
observância das escalas de plantão das farmácias; verificar, além das indicações de se-
gurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, em-
barque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosi-
vos; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, nego-
ciados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; autuar e apreender mercadori-
as irregulares e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o cumpri-
mento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; emitir notificações e 
lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando formal-
mente o infrator, bem como requisitar o auxilio de força pública ou requerer ordem ju-
dicial, quando indispensável à realização de diligências ou inspeções; verificar o licenci-
amento de placas e letreiros nas fachadas dos estabelecimentos comerciais ou em ou-
tros locais; verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e lo-
gradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de 
espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de 
documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar a vio-
lação das normas referentes à poluição sonora através do uso indevido de buzinas, do 
som produzidos pelos bares, lanchonetes, prestadores de serviços de instalação de som 
automotivo, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outros; 
intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores 
das posturas municipais e da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para 
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instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios pe-
riódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respei-
to das irregularidades encontradas; orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da 
regulamentação urbanística no âmbito municipal; realizar plantões fiscais e emitir rela-
tórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; redigir memorandos, ofícios, re-
latórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; propor 
sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais 
eficazes; articular-se com as outras áreas de fiscalização, objetivando otimizar a ação 
fiscalizatória, para garantir o cumprimento da legislação em vigor, bem como com as 
forças de policiamento, sempre que necessário; fiscalizar a pintura de guias em via pú-
blica, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores, conservação de passeios e 
logradouros, bem como a sua erradicação; fiscalizar o transporte de passageiros (taxis), 
moto táxi e outros. Executar tarefas relacionadas à área de Tributação e Engenharia do 
Município, que vierem a ser determinadas pelo chefe imediato de cada departamento e 
realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, aptidão física e conhecimentos 
específicos na área de atuação. Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Responsável pelo lançamento de créditos tributários. Constituir o crédito 

tributário através do exame de livros fiscais e contábeis, arquivos, documentos, papéis 
fiscais dos contribuintes ou das pessoas a eles equiparados, utilizando para tanto, mé-
todos de fiscalização que visem as circunstâncias e condições exatas relacionadas com 
as obrigações tributárias. Realizar junto a estabelecimentos e órgãos públicos verifica-
ções objetivando revisar, complementar ou promover correções dos lançamentos efe-
tuados por contribuintes sob fiscalização. Realizar diligência com o objetivo de instruir 
processos administrativos, tributários ou programas de fiscalização. Desenvolver ativi-
dades de apoio à pesquisa, análise e controle relacionados com a formulação dos obje-
tivos da tributação, arrecadação e fiscalização. Realizar outras ações e atividades a se-
rem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, aptidão física e conhecimentos 
específicos na área de atuação. Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÕES: 

- Descrição Analítica: Cumprir as prescrições médicas relacionadas a cada paciente sob sua 
responsabilidade. Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, 
treinos, movimentos, controle da respiração, trações, aplicações, massagens, nebuliza-
ções. Prestar assistência na área da Fisioterapia em suas diversas atividades relativas à 
Ortopedia e à Traumatologia, Neurologia, Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, Gineco-



 

MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 53/76 

 

logia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, Pneumologia. Atender à população de 
um modo geral diretamente ou pacientes encaminhados por outros profissionais. Pres-
tar atendimento na recuperação pós-operatória e/ou tratamentos com gesso. Elaborar 
e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas ati-
vidades de planejamento e execução relativas à melhoria do atendimento e qualidade 
de vida da população. Preparar relatórios de atividades relativos à sua especialidade e 
realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades lo-
cais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Diagnosticar deficiências relativas à comunicação oral e escuta, voz e 

audição mediante a realização de exames fonéticos de linguagem audiométricos e ou-
tras técnicas próprias. Elaborar e desenvolver programas de treinamento ou tratamento 
para pacientes com distúrbios da voz, fala, linguagem, expressão do pensamento, ver-
balização e audição, conforme diagnóstico. Emitir pareceres quanto ao aperfeiçoamen-
to ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga, participar de equipes multiprofis-
sionais na identificação de distúrbios de audição e de linguagem em suas formas de ex-
pressão. Fiscalizar serviços de fonoaudiologia e atendimento prestado por entidades 
contratadas pela Prefeitura. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de 
acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL 

ATRIBUIÇÕES: 

 -Descrição Analítica: Realizar tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabi-
litação de pacientes aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Ava-
liar pacientes. Realizam diagnóstico fonoaudiológico. Orientar pacientes, familiares, cuidadores 
e responsáveis. Atuar em programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. 
Exercer atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, 
organização e participação em eventos científicos. Tendo como principais atribuições:  

- Proceder à avaliação fonoaudiológica dos educandos e fornecer diagnóstico individualizado 
da sua situação; 

- Orientar os pais, professores, cuidadores e responsáveis de seu campo de atuação sobre cada 
diagnóstico em específico, quando necessário; 

- Realizar tratamento fonoaudiólogo para prevenção, habilitação e reabilitação dos educandos, 
aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; 
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- Encaminhar educandos cujas necessidades específicas exijam atendimentos complexos e/ou 
alheios às suas possibilidades profissionais no âmbito da entidade; 

- Atuar em programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; 

- Integrar-se aos demais serviços do núcleo de Coordenação Técnico-Pedagógica, promovendo 
ações na área da saúde e tomando parte nos projetos multidisciplinares no âmbito da Escola e 
da comunidade; 

- Executar outras atividades inerentes à área, determinadas pelo seu superior hierárquico. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação específica e Especialização em Fonoaudiologia 
Educacional. 
 
 
CARGO: GARI 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza, con-

servação e arrumação de locais, móveis, utensílios e equipamentos. Atender as normas 
de segurança e higiene do trabalho. Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros 
logradouros públicos, varrendo e recolhendo detritos. Transportar o lixo aos depósitos 
apropriados. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames 
apropriados, para serem transportados ao depósito de lixo; limpar áreas  externas da 
Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo: vassouras, 
pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os logradouros, 
ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar 
o lixo amontoado ou acondicionado em recipientes apropriados e/ou lixeiras, em cami-
nhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas manuais; 
transportar o lixo e efetuar o seu despejo em locais destinados; desempenhar funções 
de coletor em veículos motorizados, varrer o local determinado, utilizando vassouras; 
reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos; colher os montes de lixo, 
despejando-os em latões, cestos ou outros depósitos apropriados, que facilitem a cole-
ta e o transporte para o depósito; transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta 
do lixo; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Realizar ou-
tras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, alfabetizado. 
 
CARGO: INSPETOR DE ALUNOS 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Fiscalizar no âmbito escolar os educandos de forma a orientá-los quanto 

ao cumprimento das disposições disciplinares. Prestar assistência aos educadores 
quando solicitada para manutenção da boa ordem escolar. Participar das reuniões esco-
lares e das solenidades civis. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de 
acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, aptidão física. 
 



 

MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 55/76 

 

CARGO: LEITURISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Encarregado de transcrever a leitura dos hidrômetros para a planilha e 

para posterior lançamento da taxa de água e esgoto em sistema informatizado. Efetuar 
a organização e entrega aos contribuintes dos documentos para pagamentos da taxa de 
água e esgoto. Quando da realização de registro de consumo hidrométrico domiciliar, 
comercial e industrial, realizarão também, inspeção de regularidade da ligação. A inspe-
ção de regularidade de ligação corresponderá a constatação de eventual existência de 
ligação clandestina, violação de lacre do hidrômetro, utilização de objetos acoplados ao 
medidor para fraudar registro de consumo ou qualquer outro meio que possa influenci-
ar na normalidade do abastecimento. Constatada a irregularidade, o servidor leiturista 
elaborará comunicação à Fiscalização do Departamento de Agua e Esgoto, bem como 
ao Departamento de Tributos, para que seja expedida notificação e aplicação das pena-
lidades cabíveis. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, Ensino Fundamental Completo. 
 
CARGO: LIXEIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Desempenhar a função de coletor de lixo domiciliar, comercial e indus-

trial, recolhendo os detritos devidamente acondicionados em embalagens apropriadas, 
depositando-as no interior de veículo apropriado, utilizado para a movimentação da 
carga recolhida; realizar a coleta seletiva, acompanhar o lixo até seu destino final cui-
dando também da sua deposição de acordo com as leis vigentes. Realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, Alfabetizado. 
 
CARGO: MECÂNICO DE AUTOS  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica:  

Elaborar plano de manutenção: Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo; Inter-
pretar desenhos e normas técnicas; Preencher ordem de serviço; Orçar serviços manu-
ais e por computador; Estimar tempo de execução; Preencher requisição de material; 
Identificar o trabalho a ser realizado.  Realizar manutenção de motores, sistemas e par-
tes dos veículos: Selecionar ferramental de acordo com o trabalho; Remover o motor 
do veículo; Efetuar limpeza geral; Desmontar o motor;  Conferir peças no recebimento;  
Controlar dimensional das peças; Enviar peças para retificação; Instalar motor no veícu-
lo;  Montar motor; Ajustar válvulas no motor;  Identificar tipos de transmissão e funcio-
namento;  Remover sistemas de transmissão; Efetuar ajustes de montagem na trans-
missão; Limpar filtros de transmissão; Instalar sistemas de transmissão no veículo; Ajus-
tar componentes mecânicos elétricos e hidráulicos; Regular freios; Sangrar sistema de 
freios; Drenar filtros da linha  de alimentação; Interpretar diagramas eletroeletrônicos; 
Regular sistema de ignição e injeção; Ajustar cubos de rodas; Regular altura da suspen-
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são;   Balancear rodas; Lubrificar articulações da suspensão;   Alinhar sistema de dire-
ção;   Substituir braços do sistema; Ajustar componentes pneumáticos. Substituir Peças 
dos Diversos Sistemas: Trocar peças com defeito de fabricação;  Trocar peças desgasta-
das pelo tempo de uso;  Substituir agregados (compressor, alternador, bomba d'água 
etc.); Trocar filtros e lubrificantes; Substituir agregados da suspensão; Trocar peças do 
sistema de escapamento; Trocar fluidos hidráulicos; Trocar sistema de embreagem; 
Desmontar sistema de transmissão; Trocar válvula injetora; Trocar componentes ele-
troeletrônicos;  Trocar amortecedores; Trocar barras estabilizadoras e hastes de reação; 
Trocar molas; Trocar tensores;  Trocar válvulas pneumáticas; Trocar buchas; Trocar 
terminais esféricos (pivôs); Trocar rolamentos de rodas; Trocar componentes da unida-
de hidráulica; Trocar radiadores; Trocar sensores térmicos; Trocar mangueiras, correias 
e polias; Trocar vedantes de óleo. Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetizado, aptidão física e conhecimentos específicos. 
 
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treina-
mento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multipro-
fissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras for-
mas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores espor-
tivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnós-
tica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de do-
enças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informa-
ções e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do pro-
cesso saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Partici-
par de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissio-
nais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar 
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnósti-
co da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto 
das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 
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Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instru-
mentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipa-
mentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidade sani-

tárias; efetuar exames médicos em escolas; fazer estudo caracterológico de pacientes, 
evidenciar suas predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico 
especializado, quando for o caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; prescre-
ver regimes dietético; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessá-
rios; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra en-
fermidades; efetuar pequenas cirurgias; participar de juntas médicas; participar de pro-
gramas voltados para a saúde pública; Realizar outras ações e atividades a serem defi-
nidas de acordo com as prioridades locais. 

 CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO ESF 
ATRIBUIÇÕES: 
 
São competências específicas do Médico(a) do ESF 
 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, di-
agnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc.); Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pe-
diatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico cirúrgicas 
e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra refe-
rência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêu-
tico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospita-
lar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de 
Enfermagem, ACD e THD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USF. 
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São atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família:  
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identi-

ficando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 
trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a se-
rem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar 
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade 
da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agra-
vos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de im-
portância local; COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUIPE Es-
pecialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 
do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a par-
ticipação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e re-
cursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das ativi-
dades de educação permanente; e Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. Realizar outras ações e atividades a serem defini-
das de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Registro no Órgão Profissional. 
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidade sani-

tárias; efetuar exames médicos em escolas; fazer estudo caracterológico de pacientes, 
evidenciar suas predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico 
especializado, quando for o caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; prescre-
ver regime dietético; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; 
aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermi-
dades; efetuar pequenas cirurgias; participar de juntas médicas; participar de progra-
mas voltados para a saúde pública; Todos os procedimentos, descritos anteriormente, 
são relacionados a especialidade de Ginecologia. Realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 16 horas semanais 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treina-
mento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multipro-
fissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras for-
mas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores espor-
tivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnós-
tica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de do-
enças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informa-
ções e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do pro-
cesso saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Partici-
par de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissio-
nais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar 
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnósti-
co da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto 
das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instru-
mentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipa-
mentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
CARGA HORÁRIA: 12 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
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- Descrição Analítica: Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treina-
mento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multipro-
fissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras for-
mas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores espor-
tivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnós-
tica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de do-
enças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informa-
ções e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do pro-
cesso saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Partici-
par de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissio-
nais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar 
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnósti-
co da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto 
das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instru-
mentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipa-
mentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar fun-
ções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêuti-
ca, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treina-
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mento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multipro-
fissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras for-
mas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores espor-
tivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnós-
tica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de do-
enças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informa-
ções e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do pro-
cesso saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Partici-
par de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissio-
nais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar 
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnósti-
co da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto 
das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instru-
mentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipa-
mentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
CARGA HORÁRIA: 12 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidade sani-

tárias; efetuar exames médicos em escolas; fazer estudo caracterológico de pacientes, 
evidenciar suas predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico 
especializado, quando for o caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; aplicar métodos de medicina 
preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; efetuar pequenas cirurgi-
as; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde pública. 
Todos os procedimentos, descritos anteriormente, são relacionados à especialidade de 
Pediatria. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as priori-
dades locais 

CARGA HORÁRIA: 16 horas semanais 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treina-
mento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 
campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multipro-
fissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras for-
mas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores espor-
tivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnós-
tica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de do-
enças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informa-
ções e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do pro-
cesso saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Partici-
par de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissio-
nais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar 
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnósti-
co da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto 
das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instru-
mentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipa-
mentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
CARGA HORÁRIA: 12 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente.  
 
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
ATRIBUIÇÕES: 
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- Descrição Analítica: Realizar a atividade profissional destinada a atuar em programas de me-
dicina e segurança no trabalho e prevenção e assistência à saúde, visando preservar a saúde e 
a integridade física e mental dos empregados em cumprimento da legislação vigente. Realizar 
exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissi-
onais, abrangendo uma avaliação clínica, anamnese ocupacional, exame físico e mental e solici-
tação de exames laboratoriais, quando necessário. Desenvolver atividades referenciadas ao 
campo da Medicina do Trabalho, coordenando programas de proteção à saúde, prevenção de 
acidentes de trabalho e condições de insalubridade do ambiente, objetivando salvaguardar e 
promover e saúde dos empregados. Vistoriar e avaliar ambientes e atividades insalubres, peri-
gosos, emitindo pareceres técnicos, bem como avaliar o grau de insalubridade dos funcionários 
mediante avaliação e inspeção do local. Analisar os acidentes de trabalho, avaliando causas e 
consequências, conforme o grau de gravidade propondo soluções. Controlar os níveis de ab-
senteísmo, elaborando mapas que evidenciam a incidência de patologias e acidentes que mais 
ocorrem, para reduzir os mesmos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função.  
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Diploma devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção, acrescido de certificado de curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga 
horária mínima de 360 horas, em Medicina do Trabalho, reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação, e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. 
 
 
CARGO: MONITOR 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Estabelecer como prioridade do seu trabalho o desenvolvimento da indi-

viduação, da auto-estima e da segurança emocional do aluno; Zelar pela segurança físi-
ca, higiene e alimentação do aluno sem, contudo forçá-lo ou submetê-lo a humilhação; 
Satisfazer às necessidades básicas afetivas e intelectuais do aluno; Estabelecer laços de 
comunicação, de ordem afetiva, com o aluno procurando interpretar seus gestos, ex-
pressão fisionômica, corporal e diversos tipos de choro; Estimular a comunicação do 
aluno nas suas mais diversas manifestações: corporal, musical, plástica e verbal; Estimu-
lar a investigação por iniciativa do aluno e sua capacidade exploratória dos objetos e 
dos elementos da natureza; Despertar a atenção do aluno através o uso de brinquedos 
e materiais pedagógicos; Responsabilizar-se pela conservação do material pedagógico e 
brinquedos utilizados nas atividades de recreação; Auxiliar prontamente o aluno na sua 
higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela direção da 
Unidade Escolar; Auxiliar e estimular as refeições, ajudando os alunos que não comem 
sozinhos durante a alimentação; Auxiliar na hora do repouso dos alunos; Não se au-
sentar da Unidade Escolar no horário do serviço; Planejar, registrar, orientar as ativida-
des recreativas do aluno, avaliando o seu desempenho e estabelecendo estratégias que 
levem ao seu pleno desenvolvimento; Colaborar para o bom andamento da Unidade Es-
colar, relatando à direção as falhas que presenciar e que venham prejudicar a saúde ou 
integridade do aluno; Auxiliar no horário do banho dos alunos, conforme organização e 
funcionamento de cada Unidade Escolar; Estimular o desenvolvimento dos bebês e dos 
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alunos, através de atividades pertinentes; Acompanhar diariamente os bebês e os alu-
nos na rotina, zelando pelo seu bem estar; Agir com respeito aos alunos, utilizando tom 
de voz e contato físico adequado. Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Completo, aptidão física.  
 
 
CARGO: MOTORISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Dirigir carros oficiais, caçambas, caminhões e ônibus, destinados ao 

transporte de cargas e passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veí-
culo, ajudar também na descarga, quando necessário; recolher o veículo à garagem 
quando concluída a jornada de trabalho, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores, verificar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, executar pequenos reparos de emergência, comunicar o chefe imedia-
to qualquer irregularidade no funcionamento do veículo, manter os veículos em perfei-
tas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se dos transportes 
de carga que lhe for confiado; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e 
óleo; comunicar ao seu superior imediato, qualquer anomalia verificada no funciona-
mento do veículo. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
as prioridades locais, obedecendo as determinações do Código Nacional de Transito, 
com relação a exigência da habilitação para a condução do veiculo determinado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Completo, Habilitação “D” ou superior, 
conhecimentos de mecânica básica, cursos de aperfeiçoamento de condução, ministrados por 
órgão ou entidades autorizados pelo Órgão Nacional de Trânsito. 
 
CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e 

transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção bási-
ca do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regula-
ção médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a locali-
zação de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, 
auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas 
imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória 
básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde e capacidade de trabalhar em equipe. Rea-
lizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 36 horas semanais, no regime de 12 (doze) horas trabalhadas por 36 (trinta 
e seis) horas de descanso. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Habilitação profissional como motorista de veículos de 
transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito) e 
curso especifico para o exercício da função de motorista socorrista. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e orientar serviços e programas de nutrição e 

dietética, para indivíduos e coletividades. Planejar, coordenar e fiscalizar serviços de nu-
trição nas áreas de educação de saúde e hospitalar. Planejar e orientar dietas alimenta-
res de enfermos sob prescrição médica. Elaborar e fiscalizar cardápios normais e dieto-
terápicos. Pesquisar informações técnicas específicas e preparar informações sobre no-
ções de higiene e alimentação, orientação para aquisição de alimentos e controle sani-
tários dos gêneros adquiridos pela comunidade. Planejar e promover a execução dos 
programas de educação alimentar. Proceder a visita em instituições, de forma a promo-
ver a orientação técnica e adequada da alimentação. Proceder a visitas domiciliares pa-
ra promover a formação de bons hábitos alimentares e assistir os casos que mereçam 
dieta especial. Orientar sobre compra de gêneros alimentícios, de alimentos preparados 
e semi-preparados. Orientar a aquisição de equipamentos e maquinarias para a confec-
ção de refeições. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: OFICIAL DE CONTROLADORIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
ATRIBUIÇÕES: Receber e distribuir os expedientes dirigidos à Controladoria Interna. Preparar 
ofícios, avisos, circulares, ordens, instruções de serviços e outros atos que devam ser assinados 
pelo Controlador Interno. Cuidar do material administrativo e dos equipamentos da Controla-
doria e controlar a entrada e saída de documentos. Desempenhar outras tarefas próprias da 
função ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo Controlador Interno, prestando auxílio dire-
to no desempenho de funções institucionais e legais.   
 
CARGO: OFICIAL DE PROCURADORIA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Receber e distribuir os expedientes dirigidos ao Procurador do Município. 

Preparar ofícios, avisos, circulares, ordens, instruções de serviços e outros atos que de-
vam ser assinados pelo Procurador do Município. Realizar atos de expediente, tais como 
atender ao público e prestar-lhes as informações pertinentes, cuidar do material admi-
nistrativo e dos equipamentos do Departamento Jurídico e controlar a entrada e saída 
de documentos. Desempenhar outras tarefas próprias da função ou correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo Procurador do Município.  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação em nível superior em Direito. 
 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
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ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteira, para escoar e mover 

terra, pedras, areia, cascalho e outros materiais. Operar máquina niveladora munida de 
lâmina ou de escorificador e movida por reboque, para nivelar terrenos na construção 
de estradas, e outras obras. Operar máquina motorizada e provida de um ou mais rolos 
compressores ou cilindros para compactar solo com pedras, cascalhos, terra, concreto, 
asfalto e outros materiais na construção de ruas e outras obras. Operar máquina e mo-
tor provido de lâmina frontal côncavo de aço, para empurrar, repartir e nivelar terra e 
outros materiais. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetizado, Habilitação “C” ou superior, conhecimentos de 
mecânica básica. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Operar máquinas de grande porte montadas sobre rodas ou esteira, para 

escoar e mover terra, pedras, areia, cascalho e outros materiais. Operar máquina nive-
ladora munida de lâmina ou de escorificador e movida por reboque, para nivelar terre-
nos na construção de estradas, e outras obras. Operar máquina motorizada e provida 
de um ou mais rolos compressores ou cilindros para compactar solo com pedras, casca-
lhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais na construção de ruas e outras obras. 
Operar máquina e motor provido de lâmina frontal côncavo de aço, para empurrar, re-
partir e nivelar terra e outros materiais. Realizar outras ações e atividades a serem defi-
nidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetizado, Habilitação “C” ou superior, conhecimentos de 
mecânica básica. 
 
CARGO: PADEIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Executar trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando mas-
sas diversas para abastecer padarias e outros estabelecimentos do gênero. Separar os ingredi-
entes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a mas-
sa. Dar tratamentos necessários à massa, fermentando-a, misturando e amassando seus ingre-
dientes, empregando processo manual ou mecânico, a fim de prepará-la para cozimento. 
Cilindrar, cortar e enrolar a massa, procedendo de acordo com a técnica requerida para dar-lhe 
a forma desejada. Cozinhar a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura deter-
minada e observando o tempo de permanência, para obter os pães na consistência desejada. 
Comunicar irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, indicando as provi-
dências cabíveis para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento 
da máquina. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e aptidão física. 
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CARGO: PEDREIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: verificar as características das obras, examinando a planta e especifica-

ções; executar, segundo desenhos e croquis, obras de construção e reconstrução de 
prédios, pontes, muros, calçadas, todos os serviços necessários no cemitério como 
construção de carneiras, e/ou outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base 
de cal, cimento e outros materiais de construção; executar trabalhos de alicerces; le-
vantar paredes e rebocar; assentar e fazer restaurações de tijolos, ladrilhos, azulejos, 
mosaicos e outros materiais; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes; operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível 
e /ou outros ; construir caixas d’água, sépticas, esgotos, tanques, etc.; zelar pela con-
servação das ferramentas de trabalho; os serviços acima descritos deverão ser executa-
dos em todos os setores da administração ser nenhuma exceção. Realizar outras ações 
e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, alfabetizado, conhecimentos práticos e técni-
cos da função. 
 
 
CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: I - Assessor Jurídico II: Exercer a advocacia judicial e administrativa nos 

processos e procedimentos como mandatário do Município, responsabilizando-se por 
prazos, peças processuais e comparecimento em audiências, podendo sua execução ser 
delegada, com reservas, por substabelecimento ao Secretário; emitir pareceres técnico-
jurídicos em processos licitatórios, processos administrativos, bem como em demandas 
solicitadas pelas diversas Secretarias; analisar minutas de contratos, convênios e ins-
trumentos congêneres; analisar proposições, de leis, de atos administrativos diversos e 
de vetos a projetos de lei; dar suporte jurídico às decisões administrativas proferidas 
pelo Coordenador do Procon; participar de cursos, seminários e palestras por determi-
nação do Prefeito Municipal, dentre outras atribuições afins; participar de cursos, semi-
nários e palestras por determinação do Prefeito Municipal. Realizar outras ações e ati-
vidades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 35 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior e registro na Ordem dos Advogados do Bra-
sil. 
 
 
CARGO: PROFISSIONAL DO I.E.C. 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: participar do planejamento das atividades municipais junto às equipes da 

saúde; conhecer e discutir aspectos relacionados a situação sócio econômico do muni-
cípio; elaborar plano municipal para as ações do IEC baseado em dados epidemiológi-
cos, buscando caminho para efetivação do mesmo; planejar, coordenar, supervisionar, 
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avaliar e dar apoio técnico necessário às atividades dos agentes de controle de vetores 
ou de zoonoses; apoiar o pessoal de campo na busca ou encaminhamento das soluções 
para questões coletivas relacionadas ao lixo, água e destino final dos dejetos; propor 
atividades educativas sistemáticas, mantendo a comunidade informada, promovendo 
sua participação nas ações de saneamento domiciliar e outras que possam contribuir 
com campanhas de saúde, como por exemplo, para eliminação do Aedes aegypti; ca-
dastrar e capacitar todas as instituições governamentais e não governamentais que 
possam vir a colaborar com  as atividades do IEC; manter os meios de comunicação in-
formados sobre a atuação epidemiológica, assim como divulgar as ações realizadas para 
comunidade; elaborar, propor a produção, acompanhar e avaliar a aplicação dos mate-
riais destinados às ações educativas; controlar a disponibilidade de materiais educati-
vos, providenciando sua reposição, quando necessário; participar de campanhas de sa-
úde dos governos federal, estadual e municipal; criar instrumentos de avaliação para as 
atividades de rotina e propor pesquisas quantitativas e qualitativas para medir o impac-
to das atividades desenvolvidas junto á comunidade; orientar a comunidade de forma 
clara e precisa utilizando linguagem acessível e relacionando as informações com as 
condições de moradia da família e  da comunidade. Realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior ou graduação em magistério. 
 
CARGO: PSICÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Analisar os fatores psicológicos visando ao diagnóstico, ao tratamento e 

à prevenção dos transtornos emocionais e da personalidade, emitindo pareceres técni-
cos e propondo as soluções convenientes. Participar do planejamento, execução e ava-
liação nas áreas de Educação, Saúde e Trabalho, tendo em vista a seleção de pessoal, 
orientação psicopedagógica, reabilitação profissional de modo a preservar a saúde 
mental e o ajustamento profissional. Aplicar e interpretar testes psicológicos e de de-
senvolvimento educacional, objetivando a orientação psicopedagógica e o ajustamento 
pessoal e profissional, emitindo pareceres e laudos. Analisar os antecedentes educacio-
nais, profissionais e previdenciários do cliente, seus aspectos de comportamento, suas 
atitudes frente aos interesses escolares, profissionais e planos de trabalho. Supervisio-
nar, coordenar ou executar todas as atividades de sua capacidade no campo da Psicolo-
gia e da pesquisa, esta última como atividade paralela e subsidiária. Atuar nos proces-
sos de Recrutamento e Seleção. Participar das equipes multiprofissionais no diagnóstico 
de distúrbios na área psíquica. Participar na elaboração de análises ocupacionais, ob-
servando condições de trabalho e tarefas de cada ocupação para fins de Seleção Pesso-
al, orientação psicopedagógica e reabilitação profissional. Elaborar questionários e in-
ventários, visando à seleção de candidatos à orientação de inadaptados as condições de 
trabalho. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as priori-
dades locais.  

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
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CARGO: PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

ATRIBUIÇÕES: 

-Descrição Analítica: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de 
análise, tratamento, orientação e educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocio-
nais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 
o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura. Investigar os fatores incons-
cientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolver 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e 
afins. Tendo como principais atribuições: 

- Proceder à avaliação psicológica dos educandos, diagnosticando e avaliando quanto a 
possíveis distúrbios emocionais e mentais ou de adaptação social das crianças; 

- Encaminhar educandos para o atendimento por profissionais de outras especialidades 
(assistência social, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo) ou áreas médicas (neuropedia-
tra, psiquiatra, etc.) de serviços internos ou externos da Escola; 

- Realizar estudos de casos específicos que lhe forem encaminhados; 

- Orientar os professores sobre o nível de desenvolvimento de cada educando e partici-
par na elaboração do plano de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula; 

- Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e da Escola, com a finalidade de análise, tratamento e ori-
entação gerais; 

- Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-
os conscientes, e orientando as intervenções necessárias quando for o caso; 

- Realizar atendimento individual ou em grupo, dos casos que se fizerem necessários, 
sobretudo para elucidar conflitos, questões de relacionamento no âmbito da instituição 
e entre os familiares do educando e os profissionais da Escola; 

- Encaminhar os educandos, cujas necessidades exijam atendimentos específicos de ou-
tros órgãos; 

- Proceder à orientação familiar; 

- Organizar e manter atualizado o arquivo do seu serviço em prontuários individualiza-
dos; 

- Elaborar relatórios de suas atividades, quando solicitado; 

- Integrar-se aos demais serviços do núcleo de Coordenação Técnico-Pedagógica, pro-
movendo ações na área da saúde e tomando parte nos projetos multidisciplinares no 
âmbito da Escola e da comunidade; 

- Executar outras atividades inerentes à área, determinadas pelo seu superior hierárqui-
co. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica e Especialização em Psicologia Educaci-
onal. 
 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 
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ATRIBUIÇÕES: 

-Descrição Analítica: implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de proje-
tos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplican-
do metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuar em cur-
sos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades 
dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizar o trabalho coleti-
vo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vincula-
das. Tendo como principais atribuições: 

- Analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervém ou prejudicam a aprendizagem dos 
educandos; 

-Propor e ajudar no desenvolvimento de projetos favoráveis a mudanças, também Psicoprofila-
ticamente; 

-Identificar os alunos que apresentam dificuldades em sala de aula; 

-Assessorar e esclarecer a Escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino-

aprendizagem. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação em Curso Superior e Pós-Graduação em Psicope-
dagogia. 
 
CARGO: RECEPCIONISTA 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: operar mesas e aparelhos telefônicos, estabelecer comunicações inter-

nas, locais e interurbanas, vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos, re-
ceber chamadas para atendimento urgentes de ambulâncias, comunicando-se através 
de rádio, PX, registrando dados de controle, prestar informações relacionadas com a 
repartição, responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utiliza-
do, recepcionar o público, encaminhando aos respectivos setores, prestar informações, 
agendar reuniões, preencher fichas e cadastros diversos, digitar avisos, ofícios, enve-
lopes etc., operar máquinas xerográficas bem como zelar pela sua manutenção, cumprir 
os editais de matrícula, subscrever atas e outros documentos escolares; manter em dia 
a escrituração de livros, fichas e documentos relativos ao pessoal docente, administrati-
vo e discente; impedir a retirada de qualquer documento constante no arquivo da Esco-
la, exceto nos casos previstos por Lei; organizar e manter em dia as pastas de arquivos e 
coletânea de Leis, regulamentos, diretrizes, ordem de serviço, ofícios e outros docu-
mentos; rever todos os expedientes a serem submetidos à assinatura do diretor; anali-
sar a documentação do aluno para identificar os casos de irregularidades da vida esco-
lar e/ou necessidade de adaptação; encaminhá-los ao setor competente para regulari-
zação; organizar e ter sob sua guarda, os fichários e os arquivos escolares, zelando pela 
sua ordem e conservação, de modo que possam ser consultados a qualquer momento; 
comparecer sempre que solicitado às atividades organizadas pela Escola em que estão 
lotados e pela Secretaria de Educação; e realizar outras ações e atividades a serem de-
finidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental completo, conhecimentos específicos e 
em informática básica. 
 
CARGO: REGENTE DE BANDA 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: ensaiar e dirigir as apresentações e espetáculos da banda municipal; tes-

tar e afinar os instrumentos musicais; proceder às substituições internas de instrumen-
tos; ministrar aulas teóricas de música e sugerir apresentações musicais; solicitar aqui-
sição de instrumentos musicais, suas peças e outros elementos necessários; realizar a 
inspeção e manter o preparo técnico da banda; integrar comissões para selecionar os 
componentes da banda; transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos 
instrumentos musicais da banda. Realizar outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo, experiência comprovada de no 
mínimo, um ano de regência de banda e com registro na Ordem dos Musico do Brasil. 
 
CARGO: SERVENTE 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar 

limpeza nas dependências de órgãos públicos, executar trabalhos de limpeza em geral, 
remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das 
crianças, zelar e cuidar da conservação de prédios municipais. Realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, alfabetizado. 
 
CARGO: SERVENTE DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO 
ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Analítica: Atuar no auxílio do encanador na execução das instalações hidráulicas; 

Efetuar e reparar instalações de manutenção hidráulica em geral; Abrir valetas no solo 
ou rasgos em parede para introduzir os tubos ou partes anexas; Executar o corte, ros-
queamento, curvatura e união dos tubos; Testar as canalizações para assegurar-se da 
vedação de todo o sistema e repará-lo caso sejam localizados vazamentos; Leitura e in-
formação acerca de instalações hidráulicas e sanitárias, por meio de croquis e projetos. 
Instalação, substituição e vistoria em hidrômetros e aparelhos semelhantes. Conserva-
ção e conserto das redes hidráulicas e sanitárias dos bens públicos, e realizar outras 
ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: alfabetizado, aptidão física. 
 
CARGO: SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar 

limpeza nas dependências de órgãos públicos, executar trabalhos de limpeza em geral, 
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remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das 
crianças, zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, executar outras tarefas 
afins determinadas pela autoridade superior. Realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, alfabetizado. 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas 

do enfermeiro. Assistir ao enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e su-
pervisão das atividades de assistência de enfermagem. Assistir ao enfermeiro: na pres-
tação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Assistir ao en-
fermeiro: na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. Assistir ao enfer-
meiro: na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde. Realizar administração de medicamentos por 
via oral e parenteral. Verificar e registrar sinais e sintomas dos pacientes. Administrar 
vacinas e controlar rede de frio. Fazer sondagem, realizar curativos, registrar procedi-
mentos e assistência de enfermagem e ocorrências. Solicitar reposição de materiais de 
consumo para atendimento dos pacientes. Participar de campanhas de vacinas e outras 
que se fizer necessário. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais ou em regime de escala de 12 (doze) horas trabalhadas 
por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Controlar o preparo de refeições de pacientes e funcionários, seguindo 

às orientações, quer seja verbal ou escrita, do Nutricionista, observando e instruindo, 
quanto à aplicação de técnicas adequadas de higienização, pré-preparo, cocção e arma-
zenamento de alimentos. Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e mate-
riais da cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo, requisitando-os ao almoxa-
rifado ou emitindo pedidos de compras, cotando, semanalmente, preços de perecíveis 
e controlando qualidade e quantidade dos produtos no ato do recebimento. Zelar pela 
manutenção dos equipamentos da cozinha, inspecionando-os, solicitando consertos e 
testando seu funcionamento. Coletar dados junto a pacientes e funcionários, para ava-
liação de aceitação de refeições. Elaborar mapas de controle de número e tipos de die-
tas. Manter atualizadas as folhas de alimentação das copas. Elaborar escalas de limpeza 
dos equipamentos e áreas de trabalho. Acompanhar a distribuição de refeições aos co-
mensais. Controlar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de 
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seu local de trabalho. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente. 
 
CARGO: TÉCNICO DE RAIO X 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Selecionar filmes a serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia 

requisitada pelo médico. Colocar os filmes posicionados no chassi, fixando letras e nú-
meros raiopacos. Instruir pacientes quanto à vestimenta a ser usada e à remoção de ob-
jetos metálicos que estejam portando. Posicionar corretamente o paciente de acordo 
com a região corporal a ser radiografada. Acionar o aparelho de Raio X conforme instru-
ções de funcionamento de chapas radiográficas. Preencher formulários: indicar número 
de radiografias realizadas, especificações dos mesmos, etc. Manter estoque do material 
utilizado. Zelar pelas condições de higiene e segurança do trabalho. Realizar outras 
ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente, aptidão física. 
 
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Efetuar inspeções em locais, instalações e equipamentos nas diversas 

unidades, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo normas e disposi-
tivos de segurança, visando à prevenção e à minimização de acidentes e fatores insegu-
ros. Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equi-
pamentos e instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes. Inspecio-
nar postos de combate a incêndios, examinando mangueiras, hidrantes, extintores e 
outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas perfeitas condições de 
funcionamento e sugerir corretivas e preventivas. Elaborar relatórios com base nas ins-
peções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, reparação e re-
manejamento de equipamentos, visando verificar a total observância dos padrões esta-
belecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho. Efetuar o desenvolvimento 
da mentalidade prevencionista dos servidores, instruindo os mesmos quanto às normas 
de segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, atra-
vés de palestras, a fim de que posam agir acertadamente em caso de emergência. Co-
ordenar a publicação de matérias sobre segurança do trabalho, preparando instruções e 
orientando a confecção de cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para a ga-
rantia da integridade pessoal. Participar das reuniões sobre segurança do trabalho, for-
necendo informações sobre o assunto apresentando sugestões para aperfeiçoar o sis-
tema existente. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação especifica com Habilitação Profissional, compro-
vada com anuidade ao órgão de fiscalização pertinente, aptidão física. 
 
CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

ATRIBUIÇÕES: 

-Descrição Analítica: Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manuten-
ção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas. Con-
trolar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. Do-
cumentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tendo como principais atribuições: 

- Efetuar manutenção de rotina: higienizar equipamentos, utensílios de laboratório, solicitar 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; encaminhar para descarte o material 
contaminado; 

- Controlar estoques: fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; conferir embalagens; 
efetuar trocas de produtos; encaminhar produtos vencidos aos órgãos competentes; 

- Documentar atividades e procedimentos: registrar entrada e saída de estoques; listar manu-
tenções de rotina; relacionar produtos vencidos; controlar condições de armazenamento e 
prazos de validade; documentar dispensação de medicamentos; documentar aplicação de inje-
táveis; 

  - Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação: Aplicar técnicas de 
segurança e higiene pessoal; separar material para descarte; seguir procedimentos operacio-
nais padrões; cumprir prazos estabelecidos; 

- Atender usuários: interpretar receitas; dispensar medicamentos; orientar consumidores sobre 
o uso correto, reações adversas e conservação dos medicamentos; 

- Participar de campanhas sanitárias; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Nível médio com formação técnica. 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: prestar assistência terapêutica e recreacional, aplicando métodos e téc-
nicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
executar atividades técnicas específicas de terapeuta ocupacional no sentido de tratamento, 
desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; 
planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, indi-
viduais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médi-
cas; programar as atividades diárias do paciente-AVDs, orientando-o na execução dessas ativi-
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dades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional; orientar 
a família do paciente e a comunidade quanto às condutas terapêuticas a serem observadas 
para sua aceitação no meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese 
e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades pró-
prias do cargo e executar tarefas afins, especialmente as editadas no respectivo regulamento 
da profissão. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Superior Completo com formação específica.  
 
 
CARGO: TESOUREIRO 
ATRIBUIÇÕES:  
- Descrição Analítica: Compete ao tesoureiro arrecadar as rendas municipais; efetuar o paga-

mento das despesas previamente empenhadas e devidamente autorizadas; custodiar 
dinheiro e valores; escriturar diariamente o Boletim de Caixa, ter sob sua guarda os 
cheques confeccionar os depósitos e retiradas de numerários das instituições financei-
ras em que o Município mantém créditos. Manter sob sua guarda possível numerário 
financeiro disponível no cofre municipal. Realizar outras ações e atividades a serem de-
finidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Superior Completo em Ciências Contábeis ou Economia, 
devidamente Registrado no Conselho de Classe.  
 
CARGO: TRATORISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Operar máquinas de pequeno porte montadas sobre rodas ou esteira, 

para escoar e mover terra, pedras, areia, cascalho e outros materiais. Operar máquina 
niveladora munida de lâmina ou de escorificador e movida por reboque, para nivelar 
terrenos na construção de estradas, e outras obras. Operar máquina motorizada e pro-
vida de um ou mais rolos compressores ou cilindros para compactar solo com pedras, 
cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais na construção de ruas e outras 
obras. Operar máquina e motor provido de lâmina frontal côncavo de aço, para empur-
rar, repartir e nivelar terra e outros materiais. Realizar outras ações e atividades a se-
rem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Alfabetizado, Habilitação “C” ou superior, conhecimentos de 
mecânica básica, aptidão física. 
 
 
CARGO: VIGIA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar rondas 

de inspeção em intervalos determinados, adotando providências tendentes a evitar 
roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob a sua guar-
da, etc., controlar a entrada de saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob 
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a sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso, verificar se 
as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas, investigar 
quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefôni-
cas e anotar recados, levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes 
qualquer irregularidade verificada, acompanhar funcionários, quando necessário, no 
exercício de suas funções. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acor-
do com as prioridades locais. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais ou em regime de escala de 12 (doze) horas trabalhadas 
por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aptidão física, Ensino Fundamental Completo. 
 
 

 
 

 


