
LEI Nº 1.176, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 

 
 
  DISPÕE SOBRE OS QUADROS E FUNÇÕES 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO; ESTABELECENDO 
O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 
(PCC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º. É adotado, no serviço público do Município, o Plano de Classificação de Cargos e 
Funções (PCC) estabelecido por esta Lei, observados os dispositivos constitucionais 
vigentes. 
 
Art. 2º. O Plano de Classificação de Cargos e Funções aplica-se a todos os funcionários, 
assim entendidos os servidores municipais sujeitos ao regime estatutário. 
 
Art. 3º. A organização do quadro de pessoal do Município, com base no “Sistema de 
Classificação de Cargos e Funções” fica assim constituída: 
I - QUADRO DE PESSOAL EFETIVO; 
II - QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS; e 
III - QUADRO EM EXTINÇÃO. 
 
§ 1º. O Quadro de Pessoal Efetivo é constituído por cargos de provimento efetivo, 
providos somente mediante concurso público nos termos da Constituição Federal. 
 
§ 2º. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas é integrado por todos os 
cargos de provimento em Comissão e Funções Gratificadas criados em Lei. 
 
§ 3º. O Quadro em Extinção é constituído de cargos que deverão ser declarados extintos 
no momento em que vagarem. 
 
Art. 4º. Para efeitos desta Lei, definem-se “CARGOS”, os criados por Lei, em número 
certo e com denominação própria, consistindo no conjunto de atribuições, deveres e 
responsabilidades cometidas a um funcionário, mediante retribuição pecuniária 
padronizada. 
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Art. 5º. Os cargos são de provimento efetivo e em comissão. 
 
Art. 6º. A Lei que criar cargos estabelecerá, para o seu provimento, os requisitos mínimos 
de escolaridade e aptidão profissional. 
 
Art. 7º. Considera-se Função Gratificada, para os efeitos desta Lei, a que corresponder 
atribuições de direção, chefia, assessoramento e outras que a Lei determinar. 
 
Art. 8º. O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais pertencentes à 
administração pública direta é o estatutário, estabelecido na Lei Municipal nº 107, de 06 
de outubro de 1994. 

 
 

CAPÍTULO  II 
DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO 

SEÇÃO  I 
DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 
 

Art. 9º. A organização do Quadro de Pessoal Efetivo vincula-se aos fins do Município, 
estruturando-se em serviços destinados ao atendimento das funções essenciais e gerais, 
necessários à execução daqueles fins. 
 
Art. 10. A sistemática do Quadro de Pessoal Efetivo se processa em decorrência de três 
níveis, fixados segundo os graus de dificuldades e complexidade dos serviços do 
Município, a saber: 
I - NÍVEL PRINCIPAL: funções técnicas, cujo exercício exige escolaridade 
correspondente ao ensino superior ou ensino médio. Funções administrativas de grande 
responsabilidade, com exigência de escolaridade correspondente ao ensino superior ou 
ensino médio, suplementado, quando for o caso, por especialização ou treinamento; 
II - NÍVEL MÉDIO: funções administrativas ou técnicas de certa complexidade. 
Exigência de escolaridade correspondente ao ensino médio ou ensino fundamental 
completos, suplementado, quando for o caso, por especialização. 
III - NÍVEL SIMPLES: trabalho, geralmente, de rotina, de pouca complexidade. Nos 
serviços de apoio em geral, exigência de escolaridade correspondente ao ensino 
fundamental incompleto. 
 
Parágrafo único. Para os cargos de servente e operário não será exigido nível de 
escolaridade, devendo o candidato não alfabetizado declarar esta situação no momento da 
inscrição em concurso público. 
 
 

SEÇÃO  II 
DA ESTRUTURA DO QUADRO 

 
 

Art. 11. A estrutura básica do Quadro de Pessoal Efetivo é constituída dos seguintes 



 3

serviços: 
I - Serviço de Saúde, Assistência Social e Educação; 
II - Serviço de Obras, Viação e Urbanismo; 
III - Serviço de Administração Geral. 
 
Art. 12. São criados no Quadro de Pessoal Efetivo, os seguintes cargos: 
 
 

NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  

Principal 
(1) 

02 Cirurgião-Dentista 1.1.20 
02 Médico 1.1.20 
01 Médico Veterinário 1.1.20 
01 Engenheiro Agrônomo 1.3.19 
01 Advogado 1.3.19 
01 Engenheiro Civil 1.2.19 
01 Técnico Fazendário 1.3.18 
02 Agente Administrativo 2.3.18 
01 Agente Administrativo de Educação 1.1.17 
02 Enfermeiro 1.1.15 
01 Bibliotecário 1.1.15 

NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  

Médio 
(2) 

03 Técnico em Contabilidade 2.3.16 
01 Tesoureiro 2.3.16 
01 Almoxarife 2.2.16 
01 Inspetor Tributário 2.3.14 
01 Técnico Agrícola 2.3.14 
10 Oficial Administrativo 2.3.13 
01 Agente Auxiliar de Contabilidade 2.3.12 
06 Agente Administrativo Auxiliar 2.3.12 
10 Auxiliar de Administração 2.3.08 
01 Fiscal de Obras 2.2.08 
01 Fiscal Sanitário 2.1.09 
02 Auxiliar de Enfermagem 2.1.09 
01 Auxiliar de Bibliotecário 2.1.06 

Simples 
(3) 

04 Operador Trator-Esteira 3.2.11 
05 Operador Motoniveladora 3.2.10 
03 Mecânico 3.2.10 
03 Operador Pá-Carregadeira 3.2.10 
04 Operador Retroescavadeira 3.2.10 
12 Motorista Classe “A” 3.2.09 
14 Motorista Classe “B” 3.2.09 
03 Eletricista 3.2.08 
02 Operador de Trator Agrícola 3.2.08 
05 Pedreiro 3.2.07 
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NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  
06 Carpinteiro 3.2.07 
02 Pintor 3.2.07 
01 Auxiliar de Almoxarife 3.2.06 
03 Instalador Hidráulico 3.2.06 
01 Auxiliar de Eletricista 3.2.06 
07 Telefonista 3.3.03 
18 Servente 3.3.02 
12 Vigilante 3.3.02 
30 Operário 3.2.01 

 
Parágrafo único. As atribuições dos cargos criados neste artigo encontram-se no Anexo 
Único desta Lei. 
 
Art. 13.  Motorista Classe “A”, corresponde aos que dirigem veículos com rodado 
simples, e Motorista Classe “B”, corresponde aos que dirigem veículos de rodado duplo e 
com capacidade de carga superior a quatro mil quilos. 
 
§ 1º. Aos Motoristas Classe “A” não cabe o direito ao recebimento de adicional de 
insalubridade, com exceção do motorista de ambulância. 
 
§ 2º. Os Motoristas Classe “B” que dirigirem veículos de rodado simples perdem o direito 
ao adicional de insalubridade. 
 
Art. 14. O Código de Identificação estabelecido para as classes de cargos criados no 
artigo anterior, tem a seguinte classificação: 
I – 1º elemento: indica o nível; 
II – 2º elemento: indica o serviço; e 
III – 3º elemento: indica o padrão de vencimento. 

 
 

CAPÍTULO  III 
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 
 

Art. 15.  Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a 
diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades 
de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a 
integram. 
 
Art. 16. A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 
I – denominação da categoria funcional; 
II – padrão de vencimento; 
III – descrição sintética e analítica das atribuições; 
IV – condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 
V – requisitos para o provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 
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especiais de acordo com as atribuições do cargo. 
 
Art. 17. As especificações das categorias funcionais criadas pela presente Lei são as que 
constituem o anexo único, que é parte integrante desta Lei. 
 
 

CAPÍTULO  IV 
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
 

Art. 18 – São criados os seguintes Cargos em Comissão, de livre nomeação e exoneração 
do Chefe do Poder Executivo, destinados ao atendimento de encargos de chefia, 
assessoramento e outros que a Lei determinar, os quais poderão ser providos, 
optativamente, sob a forma de Função Gratificada: 
 
 
QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Subsídio 

01 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 
Subsídio 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Subsídio 
01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Subsídio 

01 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
Subsídio 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO Subsídio 
01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL Subsídio 
01 DIRETOR DE SAÚDE PÚBLICA  CC/FG – 12  
01 CHEFE DE GABINETE CC/FG – 12 
01 ASSESSOR JURÍDICO CC/FG – 12 
01 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO CC/FG – 12 
01 DIRETOR SERVIÇO ENGENHARIA CC/FG – 11 
01 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CC/FG – 11 
01 CHEFE DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CC/FG – 11 
01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO I CC/FG – 10 
01 ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO CC/FG – 10 
01 MESTRE DE SERVIÇOS URBANOS CC/FG – 10 
01 DIRETOR DE OBRAS CC/FG – 10 
01 ASSESSOR DE ARQUITETURA E URBANISMO CC/FG – 9 
01 ASSESSOR PARA ASSUNTOS DO CONTROLE INTERNO CC/FG – 8 
01 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES CC/FG - 8 
01 CHEFE DA PATRULHA AGRÍCOLA CC/FG – 7 
01 DIRETOR DA BANDA MUNICIPAL CC/FG – 7 
07 DIRIGENTE DE EQUIPE I CC/FG – 6 
01 PRESIDENTE DO CMD CC/FG – 6 
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QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO PADRÃO 
01 DIRETOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO 

ESTÁDIO E GINÁSIO MUNICIPAIS 
CC/FG – 6 

01 DIRETOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJARDINAMENTO 

URBANOS 
CC/FG – 6 

01 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CC/FG – 6 
01 SUB-PREFEITO CC/FG – 5 
01 DIRIGENTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  CC/FG – 5 
01 SUPERVISOR DE ESTRADAS CC/FG – 5 

01 
DIRIGENTE DA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO 

MUNICÍPIO 
CC/FG – 5 

07 DIRIGENTE DE EQUIPE II CC/FG – 5 
01 CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS CC/FG - 4 
06 DIRIGENTE DE EQUIPE III CC/FG – 4 
02 DIRIGENTE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CC/FG – 4 
01 DIRIGENTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CC/FG – 4 
01 OFICIAL DE GABINETE CC/FG – 3 
12 DIRIGENTE DE NÚCLEO I CC/FG – 3 
04 CHEFE DE TURMA CC/FG – 3 
01 CHEFE DE OBRAS CC/FG – 2 
07 DIRIGENTE DE NÚCLEO II CC/FG – 2 
07 DIRIGENTE DE NÚCLEO III CC/FG – 1 

 
§ 1º. Os cargos de que trata o artigo anterior são providos através de livre escolha do 
Prefeito, por pessoas que reunam as condições necessárias a investidura no serviço 
público, competência profissional e habilitação para o exercício do cargo, quando exigida. 
 
§ 2º. O provimento dos Cargos em Comissão poderá ser feito por pessoas estranhas aos 
quadros do Município. 
 
§ 3º. A carga horária para os cargos em comissão é de quarenta horas semanais e para 
servidores detentores de funções gratificadas é a mesma do cargo efetivo. 
 
§ 4º. O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara Municipal de 
Vereadores em lei específica. 
 
Art. 19. Ao servidor municipal nomeado para o exercício de Cargo em Comissão é 
facultado optar pelo vencimento do CC para o qual foi nomeado. 
 
Art. 20. O provimento das Funções Gratificadas é privativo de servidor público efetivo 
e/ou de estável do Município ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus 
vencimentos no órgão de origem. 
 
Art. 21. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções 
gratificadas de direção, chefia e assessoramento são as correspondentes à condução dos 
serviços das respectivas unidades. 
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CAPÍTULO  V 
DO QUADRO EM EXTINÇÃO 

 
Art. 22. O Quadro em Extinção é constituído dos seguintes cargos, que deverão ser 
declarados extintos na medida que vagarem: 
 
QUANTIDADE DENOMINAÇÃO PADRÃO 

02 Operário 01 
 
Parágrafo único. É assegurado aos titulares dos cargos a que se refere o artigo, todas as 
vantagens previstas para os funcionários ocupantes de cargos de provimento efetivo. 
 
 

CAPÍTULO  VII 
DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO 

 
Art. 23.  O recrutamento externo será feito mediante Edital que instruirá o processo 
seletivo, através de Concurso Público de Provas ou de Provas e de Títulos para os cargos 
municipais que , por Lei, assim devem ser providos. 
 
Art. 24. A cada três anos de efetivo exercício no serviço público municipal, será 
concedido ao funcionário efetivo e/ou estável um avanço na ordem de 5% (cinco por 
cento), sobre o vencimento básico da classe a que pertencer. 
 
 

CAPÍTULO  VIII 
DO PLANO DE PAGAMENTO 

 
 

Art. 25. Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão obtidos 
através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão de 
referência, conforme os seguintes conceitos: 
I  - cargos de provimento efetivo: 
 

PADRÃO COEFICIENTE 
01 1,10 
02 1,20 
03 1,30 
04 1,40 
05 1,50 
06 1,70 
07 2,00 
08 2,20 
09 2,50 
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10 2,80 
11 3,10 
12 3,80 
13 4,20 
14 4,60 
15 5,00 
16 6,00 
17 10,00 
18 11,00 
19 13,50 
20 14,00 

 
II - cargos de provimento em Comissão e Funções Gratificadas: 
 

PADRÃO COEFICIENTE  PADRÃO COEFICIENTE 
CC 12 15,00 FG 12 10,00 
CC 11 13,50 FG 11 8,00 
CC 10 10,50 FG 10 7,00 
CC   9 9,50 FG   9 6,30 
CC   8 8,40 FG   8 6,00 
CC   7 6,70 FG   7 4,50 - 5,00 Lei 1235/2005 
CC   6 5,00 FG   6 3,75 
CC   5 3,70 FG   5 3,00 
CC   4 3,00 FG   4 2,25 
CC   3 2,00 FG   3 1,50 
CC   2 1,50 FG   2 1,00 
CC   1 1,10 FG   1 0,70 

 
Art. 26. Os valores dos vencimentos e das funções gratificadas, serão sempre reajustados 
através de índice percentual único. 
 
Art. 27. Nenhum servidor público municipal poderá perceber a título de vantagens fixas, 
valor superior ao dos subsídios percebidos pelo Chefe do Poder Executivo, excluída a 
verba de representação. 
 
 

CAPÍTULO  IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
Art. 28. A Administração Municipal promoverá o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, no sentido de melhor prepará-los para as funções que lhes são afetas. 
Objetivando promover o aprimoramento do serviço público. 
 
Art. 29. Revoga-se a Lei Municipal nº 1.002, de 30 de julho de 2003; o art. 3º e seu 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.076, de 20 de janeiro de 2004; Lei Municipal nº 
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1.078, de 3 de março e 2004; de Lei Municipal nº 1.093, de 24 de março de 2004; e  
 
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 31 de dezembro de 
2004. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 
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ANEXO ÚNICO 
 
QUADRO DE PESSOAL EFETIVO 
 
Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 20 
Código: 1.1.20 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar funções de caráter técnico e administrativo, 
participando planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde pública, para 
contribuir para o bem-estar da coletividade. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas 
técnicas e administrativas para os serviços, consultando documentos de outras entidades 
para programar a dinâmica da odontologia da saúde pública; participar do planejamento, 
execução e avaliação de programas educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes, 
supervisionando-os e observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da 
saúde bucal da comunidade; analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e 
outros serviços estudando-os e comparando-os, a fim de traçar, com a equipe de saúde, as 
prioridades no desenvolvimento de programas de higiene oral para a comunidade; 
coordenar, supervisionar, executar e avaliar atividades de fluoretização dos dentes ou 
outras técnicas, fazendo observações diretas e analisando relatórios, para desenvolver 
programas de profilaxia de cárie dentária; participar de programas de pesquisas de saúde 
pública, estudando, executando e avaliando planos de adição de flúor na água, sal ou 
outras substâncias de consumo obrigatório, para cooperar na prevenção das afecções 
dentárias; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de 20 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de cirurgião 
dentista. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  MÉDICO  
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO  
Nível:  PRINCIPAL 
Padrão: 20 
Código: 1.1.20 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar assistência médica, cirúrgica, fazer inspeções de 
saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  atender diversas consultas médicas em ambulatórios, 
hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; 
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examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e 
aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de 
controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de exames e 
verificações; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; 
prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, 
raio X e outros, encaminhar casos especiais a setores especializados; preencher a ficha 
única e individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos as atividades do 
cargo; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 20 horas semanais; 
b) plantões: sábados, domingos e/ou feriados, a compensar durante a semana posterior; 
c) outras: serviço externo; dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar 
serviço em mais de uma unidade. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de médico. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 20 
Código: 1.1.20 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar assistência veterinária e dar orientação aos criadores 
do Município; estabelecer medidas de polícia sanitária animal; realizar estudos e trabalhos 
científicos no campo da patologia animal. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  orientar e coordenar os serviços de política sanitária 
fazer inspeções em estábulos, matadouros, frigoríficos, e de modo geral, de todos os 
produtos de origem animal nas suas fontes de produção, fabricação, manipulação e 
distribuição; fazer exame diagnóstico e aplicações de terapêutica médica e cirúrgica 
veterinárias. atestar o estado de sanidade de animais domésticos e de produtos de origem 
animal em suas fontes de produção e manipulação; fazer vacinação anti-rábica e animais e 
orientar a profilaxia da raiva; realizar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: serviço externo; uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico 
Veterinário. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: PRINCIPAL 
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Padrão: 19 
Código: 1.3.19 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: fazer experimentação agrícola; prestar assistência técnica 
em tudo o que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura no Município, executar 
tarefas relacionadas ao licenciamento ambiental municipal. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  elaborar programas de assistência rural; estudar 
projetos, dando o respectivo parecer; orientar os serviços dos técnicos rurais e práticos 
rurais; atender agricultores, respondendo a consultas e orientando as atividades agrícolas; 
planejar, organizar, coordenar e verificar atividades relacionadas com o desenvolvimento 
dos diversos setores da Agricultura, principalmente fruticultura, horticultura, silvicultura, 
floricultura, forrogicultura e culturas anuais, realizar experimentações racionais referentes 
à agricultura; executar ou dirigir a execução de demonstrações práticas de agricultura aos 
agricultores; realizar avaliação e perícias agronômicas; fazer estudos sobre tecnologia 
agrícola; organizar, orientar e controlar os serviços de viveiros e do Horto Municipal; 
dirigir a execução de parques, praças e jardins e arborização de ruas; executar, direta e 
indiretamente a política ambiental do Município; coordenar ações e executar planos, 
programas, projetos e atividades de preservação e recuperação ambiental; estudar, definir e 
expedir normas técnicas legais e procedimentos, visando a proteção ambiental do 
Município;  identificar, implantar e administrar unidade de conservação e outras áreas 
protegidas, visando a conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, 
recursos genéticos e outros bens e interesse ecológicos, estabelecendo normas a serem 
observadas nessas áreas; estabelecer diretrizes específicas para a preservação e participar 
da elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas; assessorar a Administração Pública Municipal na elaboração e revisão do 
planejamento local, quanto a aspectos ambientais, controle de poluição, expansão urbana e 
propostas para a criação de novas unidades de conservação e de outras áreas protegidas; 
aprovar e fiscalizar a implantação de regiões, setores e instalações para fins industriais e 
parcelamentos de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos 
ambientais renováveis e não renováveis, nas ações de competência do Município; 
autorizar, de acordo com a legislação vigente o corte e a exploração racional ou quaisquer 
outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; implantar e operar 
o sistema de monitoramento ambiental; autorizar o cadastramento e a exploração de 
recursos minerais; acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental e análise de 
risco, das atividades que venham a se instalar no Município; conceder licenciamento 
ambiental para a instalação das atividades sócio-econômicas utilizadoras de recursos 
ambientais no que se refere ao impacto local; promover a identificação e o mapeamento 
das áreas críticas de poluição e as ambientalmente frágeis, visando o correto manejo das 
mesmas; propor e acompanhar a recuperação dos arroios e matas ciliares; executar outras 
tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externos. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro 
Agrônomo. 
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RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: ADVOGADO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 19 
Código: 1.3.19 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: representar o Município em juízo, quando expressamente 
 autorizado. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  atuar em juízo em qualquer foro ou instância, quando 
expressamente designado; efetuar a cobrança judicial da dívida ativa, quando 
expressamente autorizado; emitir pareceres que forem solicitados, fundamentando-os na 
legislação, jurisprudência e doutrina; responder a consultas no âmbito administrativo, 
sobre questões jurídicas; estudar e minutar contratos de concessão, locação, comodato, 
termos de compromisso e responsabilidade, convênios, escritura e outros atos e proceder 
ao exame de documentos e processos necessários à formalização daqueles; elaborar 
informações em Mandados de Segurança impetrados contra autoridades municipais, 
quando designado; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b)habilitação profissional: diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  ENGENHEIRO CIVIL 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 19 
Código: 1.2.19 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenharia 
em serviços públicos municipais. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar ou supervisionar trabalhos topográficos e 
 geodésicos; executar projetos, dando o respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a 
construção de edifícios e suas obras complementares; projetar, dirigir ou fiscalizar a 
construção de estradas, bem como, obras de captação e abastecimento de água, de 
drenagem e de irrigação destinada ao aproveitamento de energia relativa a portos, rios, 
canais e de saneamento urbano e rural; realizar perícias e fazer arbitramentos; estudar, 
projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletrônicas e outras 
que utilizem energia elétrica, bem como, as oficinas em geral de redes de distribuição 
elétrica; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro 
Civil. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TÉCNICO FAZENDÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 18 
Código: 1.3.18 
SÍNTESE DOS DEVERES: ser responsável pelo serviço de contabilidade, orçamento e 
controle interno, executando funções contábeis de certa complexidade no Município. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  elaborar planos de contas e preparar normas de 
trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de 
escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e 
balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanços; efetuar perícias e/ou 
análises contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens 
ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em 
repartições públicas ou quaisquer outras que pela sua natureza, tenham a necessidade de 
contabilidade própria; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre 
a situação financeira e patrimonial das repartições; preparar relatórios referentes ao 
controle interno; preparar, analisar e estimar o orçamento do Município; orientar do ponto 
de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município; escriturar a 
contabilidade em conformidade com a Lei nº 4.320/64; escriturar mecanicamente ou via 
informática a contabilidade geral do Município; operar com sistemas (software) de 
contabilidade e orçamento em geral; realizar e examinar processo de prestações de contas 
em geral; examinar empenho de despesa, verificando as suas fases para pagamento, a 
classificação e a existência de saldo; executar cálculos de custos; apresentar relatórios 
sobre a situação financeira do Município; analisar e apresentar relatórios sobre alteração 
ou supressão de impostos e taxas de acordo com a legislação tributária para determinar as 
repercussões da mesma e sugerir as providências necessárias à correção das deficiências 
notadas; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico 
Fazendário (Técnico em Contabilidade); experiência comprovada em contabilidade 
pública. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: PRINCIPAL 
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Padrão: 18 
Código: 1.3.18 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar assessoramento administrativo a dirigentes de órgãos 
municipais ou a altos funcionários; realizar estudos e pesquisas referentes aos problemas 
da administração de pessoal e propor as soluções adequadas. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  estudar a legislação referente ao órgão em que 
trabalha ou de interesse para o mesmo; propondo as modificações necessárias; executar 
trabalhos complexos de escritório que envolvam a interpretação de leis, de normas 
administrativas ou estudos especiais relativamente à administração de pessoal; elaborar 
relatórios circunstanciados referentes às atividades pelo órgão desenvolvidas; assessorar 
os diversos setores da Prefeitura, como: controle interno, licitações, recursos humanos, e 
outros; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens, freqüência a cursos especializados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviço de datilografia. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  AGENTE ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 17 
Código: 1.1.17 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: dinamização de ações que contribuam para o pleno 
funcionamento técnico, administrativo e pedagógico, com caráter organizacional e 
administrativo, na área da educação. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  coordenar a elaboração, execução e avaliação da 
proposta pedagógica, envolvendo a comunidade escolar; rever permanentemente o 
referencial estabelecido por esta proposta; analisar a prática docente, explicitando e 
problematizando as crenças que estão orientando essas práticas; assessorar individual e 
coletivamente os educadores no trabalho pedagógico interdisciplinar; executar tarefas de 
rotina administrativa; organizar a efetividade do pessoal para fins de pagamento; efetuar 
os assentamentos individuais do pessoal da educação; elaborar grades ou atestados de 
tempo de serviço e de função do pessoal; auxiliar nos trabalhos de aquisição de material 
de consumo ou permanente; redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, ofícios, informações, relatórios, quadros estatísticos e outros; consultar e 
atualizar arquivos magnéticos e dados cadastrais através de terminais eletrônicos, operar 
máquinas calculadoras, computadores, impressoras, copiadoras e fax; atender ao público, 
prestando as informações solicitadas; expedir históricos escolares, atestados, boletins ou 
demais documentação solicitada; atender e acompanhar os Programas Sociais dos 
Governos Federais e Estaduais, executar programas promovidos pelos município de 
incentivo à educação, elaborar planilhas do PRADEM; elaborar planilhas do transporte 
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escolar; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: licenciatura em Pedagogia. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
 
Cargo: ENFERMEIRO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 15 
Código: 1.1.15 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de 
assistência médico-hospitalar do Município. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer curativos, aplicar vacinas e injeções; responder 
pela observância de prescrições médicas relativas a doentes; ministrar remédios e zelar 
pelo bem-estar e segurança dos doentes; supervisionar a esterilização do material da sala 
de operações; atender casos urgentes. no hospital, na via pública ou a domicílio; auxiliar 
os médicos nas intervenções cirúrgicas; supervisionar os serviços de higienização dos 
doentes, bem como, das instalações; promover o abastecimento de material de 
enfermagem; orientar serviços de isolamento de doentes; ajudar o motorista a transportar 
os doentes na maca; executar outras atividades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados, 
em hospitais; poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem 
como, o uso de uniforme, fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  BIBLIOTECÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 15 
Código: 1.1.15 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos especializados em biblioteca. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  organizar e administrar bibliotecas; registrar, 
classificar e catalogar material cultural (livros, periódicos e folhetos); obter dados de obras 
bibliográficas; fazer pesquisas em catálogos; fazer o planejamento da difusão cultural na 
parte referente a serviços de bibliotecas; resumir artigos de interesse para os leitores; fazer 
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consultas sobre livros de interesse da biblioteca; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: diploma de Bibliotecário, devidamente registrado. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 16 
Código: 2.3.16 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: estudar, fiscalizar, orientar e supervisionar as atividades 
fazendárias que envolvam matéria financeira e econômica de natureza complexa. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  supervisionar os serviços fazendários do Município; 
realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade 
do Município; planejar modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabilidade; 
orientar e supervisionar a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos 
arrecadam rendas, realizam despesas, administrem bens do Município; realizar estudos 
financeiros e contábeis; emitir parecer sobre operações de créditos; organizar planos de 
amortização da dívida pública municipal; elaborar projetos sobre abertura de créditos 
adicionais e alterações orçamentárias; realizar a análise contábil e estatística dos 
elementos integrantes dos balanços; organizar a proposta orçamentária; supervisionar a 
prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo Município; assinar balanços e 
balancetes; executar a escrituração analítica dos atos ou fatos administrativos; escriturar 
contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesa; elaborar “slips” de caixa 
e escriturar mecanicamente fichas, róis e empenhos; levantar balancetes auxiliares e 
“slips” de arrecadação; examinar processos de prestação de contas; conferir guias de juros 
de apólices d dívida pública; examinar empenhos de despesas, verificando a classificação 
e a existência de saldos nas dotações; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: freqüência a cursos de especialização. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo, com habilitação legal para o exercício da 
profissão de Técnico em Contabilidade; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TESOUREIRO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 16 
Código: 2.3.16 
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SÍNTESE DOS DEVERES: receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 
responsável pelos valores entregues à sua guarda. 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  receber e pagar em moeda corrente; entregar e 
receber valores; movimentar fundos; efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; 
conferir e rubricar livros; receber e recolher importância nos bancos e movimentar 
depósitos; informar e dar pareceres; encaminhar processos relativos à competência da 
Tesouraria; endossar cheques e assinar conhecimentos e outros documentos relativos ao 
movimento de valores; preencher, assinar e conferir cheques bancários; efetuar pagamento 
de pessoal; fornecer o suprimento para pagamentos externos; confeccionar mapas ou 
boletins de caixa; integrar grupos de trabalho operacionais; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: contato com o público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: ALMOXARIFE 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 16 
Código: 2.2.16 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos próprios de almoxarifado, tais como: 
aquisição, guarda e distribuição de material. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  supervisionar os serviços de um almoxarifado; 
preparar o expediente para a aquisição do material necessário ao abastecimento da 
repartição; realizar coletas de preços para materiais que possam ser adquiridos sem 
concorrência; encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados pelas autoridades 
competentes; organizar e manter atualizado o registro do estoque de material existente no 
almoxarifado; realizar inventários de material e preparar balanços; efetuar ou 
supervisionar o recebimento e a conferência de todas as mercadorias; estabelecer normas 
de armazenagem de materiais e outros suprimentos; inspecionar as entregas; supervisionar 
a embalagem de materiais para a distribuição ou expedição; supervisionar o serviço de 
guarda e conservação de móveis e materiais da repartição; proceder o tombamento dos 
bens; informar processos relativos a assuntos de material; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) habilitação profissional: curso adequado ou experiência comprovada em 
administração de materiais, em todos os seus aspectos; 
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c) outros: idoneidade moral comprovada, mediante investigação social. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: INSPETOR TRIBUTÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 14 
Código: 2.3.14 
SÍNTESE DOS DEVERES: orientar e exercer a fiscalização geral, com respeito à 
aplicação das leis tributárias do Município, bem como, ao que se refere à fiscalização 
especializada. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  estudar o sistema tributário municipal; orientar o 
serviço cadastro e realizar perícias; exercer a fiscalização direta em estabelecimentos 
comerciais, industriais e comércio ambulante; prolatar pareceres e informações sobre 
lançamentos e processos fiscais; lavrar autos de infrações e assinar intimações e embargos; 
organizar o cadastro fiscal; orientar o levantamento estatístico específico da área tributária; 
realizar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o serviço de fiscalização exige atividade externa, a qualquer hora do dia ou 
noite, em estabelecimentos ou casas de diversões sujeitas ao controle e vistoria do poder 
fiscal e de política administrativa. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TÉCNICO AGRÍCOLA 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 14 
Código: 2.3.14 
SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar os serviços de agronomia, executando os 
respectivos. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar trabalhos rurais; supervisionar a execução 
da poda de plantas; auxiliar na realização de culturas agrícolas experimentais; 
supervisionar a execução de trabalhos fitossanitários; cooperar com os órgãos 
encarregados da construção e manutenção de parques e praças; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) habilitação profissional: curso de Técnico Agrícola. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
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Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível:  MÉDIO 
Padrão: 13 
Código: 2.3.13 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços complexos de escritório que envolvam 
interpretação de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar 
informações. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  examinar processos relacionados com assuntos gerais 
da administração municipal, que exijam interpretações de textos legais, especialmente da 
legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de 
expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; 
executar e/ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de 
pagamento, empenho, balancetes e demonstrativos de caixa; operar com máquinas de 
contabilidade em geral, organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de 
documentação e de legislação; secretariar reuniões e comissões de inquéritos; integrar 
grupos de trabalho operacionais; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens para fora da sede. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AGENTE AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível:  MÉDIO 
Padrão: 12 
Código: 2.3.12 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços contábeis, fazer escrituração dos livros 
contábeis e fiscais, manter controle de receitas, despesas, depósitos e retiradas bancárias; 
executar serviços administrativos. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar a escrituração analítica dos atos ou fatos 
administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e 
despesas, elaborar slips de caixa, escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis e 
fiscais; efetuar cálculos; realizar o confronto de saldos e levantamentos das contribuições, 
conferência de balancetes; extrair contas de devedores do Município; emitir e examinar 
empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; elaborar 
planilhas e mapas de controle; preencher formulários, planilhas e mapas de controle; 
prestar informações sobre saldos de contas correntes; redigir e digitar expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios, quadros 
estatísticos e outros; consultar e atualizar arquivos magnéticos e dados cadastrais através 
de terminais eletrônicos, operar máquinas calculadoras, computadores, impressoras, 
copiadoras e fax; classificar expedientes e documentos; fazer o controle da movimentação 
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de processo ou papéis; outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens para fora da sede. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 12 
Código: 2.3.12 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos de escritório que envolvam 
responsabilidade e capacidade de julgamento; conhecimento de legislação atinente ao 
serviço público, executar trabalhos datilógrafos complexos. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  redigir expedientes administrativos; emitir pareceres, 
informações; secretariar reuniões e lavrar as respectivas atas; perfurar cartões; preparar a 
emissão de guias; proceder a inclusão e alteração, mecanicamente, em fichários de 
contribuintes, folhas de vencimentos ou outras; elaborar e manusear fichários; codificar 
documentos e cartões; extrair relações; calcular remunerações; vantagens financeiras e 
descontos, determinados por lei; operar com máquina registradora e de contabilidade; 
auxiliar na escrituração de livros contábeis; realizar trabalhos complexos de datilografia; 
executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo; 
b) outras: datilografia. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 2.3.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalho de escritório de certa complexidade, que 
requeiram alguma capacidade de julgamento. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  redigir informações simples, tais como: ofícios, 
cartas, memorandos e telegramas; executar trabalhos de datilografia em geral; secretariar 
reuniões, lavrar atas e fazer quaisquer expedientes a respeito; fazer registros relativos a 
dotações orçamentárias; elaborar e conferir folhas de pagamento; classificar expedientes e 
documentos; fazer o controle da movimentação de processo ou papéis; organizar mapas e 
boletins demonstrativos; fazer anotações em fichas e manusear fichários; providenciar a 
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expedição de correspondência; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, 
conhecimentos ou notas de entrega; levantar freqüência de servidores e empregados 
públicos; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens; freqüência a cursos especializados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
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Cargo: FISCAL DE OBRAS 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível:  MÉDIO 
Padrão: 08 
Código: 2.2.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: verificar o cumprimento das leis e posturas municipais 
referentes à execução de obras particulares. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar o andamento das construções pela 
Prefeitura, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas devidamente aprovadas; 
suspender obras iniciadas sem aprovação ou em desconformidade com as plantas 
aprovadas; verificar denúncias e fazer notificações sobre construções clandestinas, 
aplicando todas as medidas cabíveis; comunicar à autoridade competente as 
irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem 
necessárias em cada caso; prestar informações em requerimentos sobre construções de 
prédios novos; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o serviço de fiscalização exige atividade externa a qualquer hora do dia ou 
noite. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino médio completo; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços que envolvam matéria 
fiscal e administrativa. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: FISCAL SANITÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 09 
Código: 2.1.09 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: fazer inspeções relativas às condições sanitárias, em todo o 
Município. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar serviço de profilaxia e política sanitária 
sistemática; inspecionar estabelecimentos que fabriquem ou manuseiem alimentos, 
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, 
refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de 
utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que manejam os 
alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino verificando sua instalação comestível 
fornecidos aos alunos, condições de ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas 
relativas à saúde; sugerir medidas para melhorar condições sanitárias insatisfatórias; 
comunicar a quem de direito os casos de infração que observar; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: contato com o público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo; 
b) habilitação profissional: curso adequado em organização de saúde pública. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 09 
Código: 2.1.09 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar nos serviços de enfermagem e atendimento de 
doentes em estabelecimentos oficiais. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar 
prescrições médicas, relativas a doentes; ministrar remédios e cuidados aos doentes; 
atender aos chamados dos doentes; tomar temperatura e anotá-la nos gráficos de febre; 
esterilizar o material de salas de operações; auxiliar os médicos nas intervenções 
cirúrgicas; promover a higienização dos doentes; requisitar material de enfermagem; 
executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar trabalhos à noite, aos domingos e 
feriados, ou plantão; uso de uniforme fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo; 
b) habilitação profissional: curso de Auxiliar de Enfermagem, devidamente registrado. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 06 
Código: 2.1.06 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar o bibliotecário no exercício de suas atribuições. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  registrar, classificar e catalogar livros e publicações; 
atender o serviço de referência e tomar sugestões, assim como, sugerir as medidas 
necessárias ao bom andamento dos trabalhos; assistir os leitores na escolha dos livros e 
periódicos, assim como, o manuseio dos catálogos; registrar a movimentação de leitores, 
livros, panfletos e periódicos; atender o público em geral; examinar as publicações oficiais 
e organizar fichários de leis e outros atos oficiais; orientar o serviço de limpeza e 
conservação de livros; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: OPERADOR TRATOR-ESTEIRA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 11 
Código: 3.2.11 
 
Cargo: OPERADOR MOTONIVELADORA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 10 
Código: 3.2.10 
 
Cargo: OPERADOR PÁ-CARREGADEIRA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 10 
Código: 3.2.10 
 
Cargo: OPERADOR RETROESCAVADEIRA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 10 
Código: 3.2.10 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: operar máquinas rodoviárias, agrícolas e equipamentos 
rodoviários. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem 
confiados; executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar 
taludes; prestar serviço de reboque e realizar serviços agrícolas com tratores; operar com 
rolo-compressor; dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; proceder o transporte de 
aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessário; providenciar o abastecimento de 
combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao 
seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município; sujeito a trabalhos 
noturnos, aos domingos e feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: carteira de habilitação profissional; experiência comprovada 
em serviços com máquinas e equipamentos rodoviários. 
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RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: MECÂNICO 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 10 
Código: 3.2.10 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: manter e reparar máquinas e motores de diferentes espécies; 
efetuar chapeação e pintura, quando necessário. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  consertar peças de máquinas; manufaturar ou 
consertar acessórios para máquinas; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou 
adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletro-mecânicas; inspecionar e reparar 
automóveis, caminhões, tratores, compressores, bombas; inspecionar, ajustar, reparar, 
reconstruir e substituir, quando necessário, unidade e partes relacionadas com motores, 
válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, 
diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freio, carburadores, aceleradores, 
magnetos, geradores e distribuidores; esmirilhar e assentar válvulas, substituir buchas de 
mancais; ajustar anéis de segmento; desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e 
consertar hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer 
veículos acidentados por dessaranjo mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro-
guincho tomar parte em experiências com carros consertados; executar serviços de 
chapeamento e pintura de veículos; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: curso adequado ou experiência comprovada em serviços de 
mecânica. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: MOTORISTA CLASSE “A” 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 09 
Código: 3.2.09 
 
Cargo: MOTORISTA CLASSE “B” 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 09 
Código: 3.2.09 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: dirigir e conservar máquinas, equipamentos rodoviários e 
veículos do Município. 
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  dirigir máquinas e equipamentos rodoviários, 
automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
recolher máquinas, equipamentos rodoviários e veículos à garagem, quando concluído o 
serviço do dia; manter máquinas, equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas 
condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos 
veículos, máquinas e equipamentos rodoviários que lhe forem confiados; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato 
qualquer anomalia no funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários; 
executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao trabalho noturno, aos domingos e feriados; sujeito ao uso de 
uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: Carteira Nacional de Habilitação; experiência, no mínimo, de 
06 meses de prática com veículos automotores. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: ELETRICISTA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 08 
Código: 3.2.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, bem 
como, efetuar serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de 
transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; 
instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos, tais 
como: elevadores, ventiladores, rádios, refrigeradores; inspecionar e fazer pequenos 
reparos e limpar geradores e motores a óleo; reparar relógios elétricos, inclusive de 
controle de ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar e montar motores 
elétricos e dínamos; conservar e reparar instalações elétricas internas e externas; recuperar 
motores de partida em geral, buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, 
instrumentos de painel e acumuladores; executar e bobinagem de motores; reformar 
baterias; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; fazer 
enrolamentos e consertar induzidos de geradores de automóveis; treinar auxiliares em 
serviços de eletricidade em geral; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: curso adequado ou experiência comprovada em serviços de 
eletricidade. 
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RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 08 
Código: 3.2.08. 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: operar máquinas agrícolas e tratores, sendo responsável pela 
conservação das máquinas. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  pôr em funcionamento máquinas agrícolas em geral, 
cuidar da conservação, lubrificação, abastecimento de água e combustível; conservar a 
pressão, manter o nível da água e do óleo, efetuar reparos, orientar e supervisionar 
trabalhos de auxiliares; executar terraplenagem, nivelamento de lavouras e estradas; abrir 
valetas e cortar taludes; executar serviços de lavoura, como: lavrar e discar terra para o 
plantio, realizar colheitas, preparar terreno, efetuar adubação, pulverizações e todos os 
serviços agrícolas com uso de máquinas; conduzir rolo compressor. Executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município; sujeito a trabalhos 
noturnos, aos domingos e feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: carteira de habilitação profissional; experiência comprovada 
em serviços com máquinas e equipamentos agrícolas. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: PEDREIRO 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 07 
Código: 3.2.07 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: efetuar trabalhos de construção e reconstrução de obras e 
 edifícios públicos, na parte referente à alvenaria. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  efetuar a localização de pequenas obras; fazer 
alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo; trabalhar com 
instrumentos de nivelamento e prumo; construir bueiros, fossas e pisos de cimento, fazer 
orifícios em pedras, acimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de 
argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; fazer blocos de cimento; 
mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de 
portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras de 
alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e outros; 
trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de 
construção; operar com instrumentos de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os 



 29 

serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; dobrar ferro para 
armações de concretagem; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito a trabalho desabrigado e ao uso de uniforme a ser fornecido pelo 
Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços de construção na parte 
de alvenaria. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: CARPINTEIRO 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 07 
Código: 3.2.07 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  construir e consertar estruturas de madeira; preparar 
e assentar assoalhos de madeiramento para tetos, telhados e para formas de concreto; fazer 
e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; fazer reparos em diferentes 
objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar 
andaimes; construir coretos e palanques; construir e reparar madeirames de carroças, 
carros-de-mão, automóveis e caminhões; colocar cabos em ferramentas; zelar pela limpeza 
do setor de trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos de suprimento de materiais de 
carpintaria; operar com máquinas de carpintaria, tais como: serra-circular; serra-fita; 
furadeira e outras; zelar e se responsabilizar pela limpeza, conservação e funcionamento 
de maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalhos de 
carpintaria; ministrar ensinamentos da profissão a ajudantes e auxiliares; reconstruir 
pontes e pontilhões de madeira; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços de carpintaria. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: PINTOR 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 07 
Código: 3.2.07 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos de pintura de proteção e de decoração em 
interiores e exteriores de edifícios e em outros objetos. 
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas 
de diferentes cores; lavar, emassar e preparar superfícies para pintura; remover pinturas 
antigas; aplicar tintas decorativas ou de proteção, esmaltes, etc., em paredes, estruturas, 
objetos de madeira ou de metal; fazer retoques em trabalhos antigos; emassar, laquear, 
esmaltar ou pintar móveis, portas, janelas, postes de sinalização; meios-fios, faixas de 
rolamentos, etc.; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e 
feriados, bem como, o uso de uniforme fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em trabalhos de pintura, de 
preparação de tintas e superfícies para pintura; 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFE 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 08 
Código: 3.2.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos auxiliares de almoxarife, inclusive os de 
caráter braçal, necessários ao desempenho da função. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer anotações em fichas, manusear e organizar 
fichários; executar trabalhos de datilografia; fazer registros e classificar materiais; fazer o 
controle da movimentação  de materiais; conferir materiais e suprimentos em geral; 
efetuar a entrega de materiais e suprimentos, sob a orientação do almoxarife; realizar 
trabalhos de limpeza em geral no almoxarifado; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: INSTALADOR HIDRÁULICO 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 06 
Código: 3.2.06 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de assentamento, instalação, consertos e 
manobras de redes de água e esgoto em geral; realizar trabalhos braçais que exijam 
alguma especialização. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar as tarefas de preparação da área de serviço, 
tais como: limpeza, abertura, fechamento  nivelamento de valas; executar serviços de 
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instalação, assentamento e conserto de canalização de ferro fundido, ferro galvanizado, 
plástico, tubo cerâmico. tubo de concreto e outros para redes de água e esgotos em geral; 
colocar e retirar hidrômetros ; executar ligações e ramais de água e esgoto; proceder o 
corte e o restabelecimento de água; confeccionar e fazer reparos de qualquer tipo de junta 
em canalizações, coletores de esgotos e distribuidores de água, assim como bater juntas; 
fazer roscas em canos de todos os tipos; operar ferramentas ou equipamentos especiais 
para a execução de tarefas; armar ferro para bueiros, bocas de lobo, lajes, etc.; desobstruir 
e consertar instalações hidráulicas e sanitárias; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e 
feriados; uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo Município; 
sujeito a trabalho desabrigado. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ELETRICISTA 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 06 
Código: 3.2.06 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos auxiliares de eletricidade, inclusive os de 
caráter braçal, necessários ao desempenho da função. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  conduzir ao local de serviço todo o material 
necessário aos trabalhos de eletricidade; auxiliar em todas as tarefas atinentes a função, 
sob a orientação do eletricista; engraxar, lavar e lubrificar os instrumentos de trabalho 
sempre que necessário; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: uso de uniforme fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TELEFONISTA 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível:  SIMPLES 
Padrão:  03 
Código: 3.3.03 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar os trabalhos relacionados com operações em 
aparelhos e mesas de ligações telefônicas; executar outros serviços auxiliares inerentes ao 
cargo. 
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  operar com aparelhos de mesas de ligação; efetuar as 
ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; zelar pela conservação e limpeza dos 
aparelhos; fazer reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; relacionar as 
ligações diárias solicitadas; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e 
feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços que exijam trato com o 
público. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  SERVENTE 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 02 
Código: 3.3.02 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de 
trabalhos auxiliares de limpeza em geral. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências 
e prédios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover 
lixo e detritos; lavar e encerar assoalhos; fazer arrumações em locais de trabalho; proceder 
a remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-
lo; preparar e servir merenda escolar; fazer a limpeza de pátios; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços de limpeza. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: VIGILANTE 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 02 
Código: 3.3.02 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de 
trabalhos de supervisão, relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, 
adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios e 
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materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões 
ou portas de acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; verificar as autorizações 
para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada às pessoas não autorizadas; verificar 
se as portas e janelas estão devidamente fechadas; responder às chamadas telefônicas e 
anotar recados; levar ao conhecimento das autoridades quaisquer irregularidades 
verificadas; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional experiência comprovada em serviços que exijam trato com o 
público. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: OPERÁRIO 
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
Nível: SIMPLES 
Padrão: 01 
Código: 3.2.01 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar serviços braçais, de limpeza e outros. 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 
arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; 
proceder aberturas de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, lavar e remover o 
lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, 
cocheiras e depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive me gabinetes sanitários 
públicos ou em prédio municipais e cuidar dos sanitários; recolher lixo a domicílio, 
operando caminhões de asseio público; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e 
pavimentação em geral; preparar argamassa; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais; auxiliar em serviços de abastecimento de veículos, cavar 
sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços 
simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais 
soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pelo Município e, ao trabalho 
desabrigado. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
b) habilitação profissional: experiência comprovada em serviços braçais. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 


