
LEI COMPLEMENTAR N° 36, DE 23 DE JULHO DE 2009 
 

 
Dispõe sobre os quadros de Cargos e Funções Públicas 

e estabelece o Plano de Carreira dos Servidores. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 
   

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Serviço Público centralizado do Executivo Municipal é integrado pelos seguintes 
quadros: 

I – Quadro de cargos de provimento efetivo; 
II – Quadro dos cargos em Comissão; 
III – Gratificações Especiais. 
Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se: 
I – Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, 

mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição 
pecuniária padronizada; 

II – Categoria Funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 
atribuições e responsabilidades, constituído de padrões e classes; 

III – Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores 
poderão ascender através de classes, mediante promoção; 

IV – Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional; 
V – Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional constituindo 

alinha de promoção; 
VI – Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente 

superior da mesma categoria funcional. 
CAPÍTULO II 

 
DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
SEÇÃO I 

 
Art. 3º O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias 

funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos: 
Das Categorias Funcionais 

Denominação da Categoria Nº de Cargos Padrão 
Agente Administrativo 11 03 
Agente Administrativo Auxiliar 08 02 
Assistente Social 01 04 
Auxiliar de Enfermagem 04 02 
Contador 01 05 



Controlador Interno 01 04 
Enfermeiro 02 04 
Engenheiro Agrônomo 01 04 
Engenheiro Civil 01 04 
Fiscal Tributário 01 04 
Fisioterapeuta 01 04 
Mecânico 01 03 
Médico 01 07 
Motorista 11 02 
Odontologo 01 06 
Operador de Máquinas 08 03 
Operário 07 01 
Operário Especializado 02 02 
Psicólogo 01 04 
Servente  08 01 
Servente – Merendeira 02 01 
Técnico Agrícola 01 03 
Tesoureiro 01 03 

      
SEÇÃO II 

 
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 
Art. 4º Especificações de categorias funcionais, para os efeitos desta lei, é a diferenciação de 

cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como ás 
qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que o integram. 

Art. 5º 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 especificações; 
V – Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais 

de acordo com as atribuições do cargo. 
Art. 6º As especificações das categorias funcionais criadas pela presente Lei são as que 

constituem Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
 

SEÇÃO III 
 

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 
 

Art. 7º O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada categoria 
funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no regime jurídico dos servidores do 

Município. 
Art. 8º O servidor que por força de concurso público for provido de outra categoria 

funcional, será enquadrado na classe “A” da respectiva categoria, iniciando nova contagem de 
tempo de exercício para fins de promoção. 

 
SEÇÃO IV 



 
DO TREINAMENTO 

 
Art. 9º A Administração Municipal promoverá treinamento para os servidores sempre que 

verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando à 
execução das atividades dos diversos órgãos. 

Art. 10. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 
Município, atendendo as necessidades verificadas, e externas quando executado por órgão ou 
entidade especializada. 

SEÇÃO V 
 

DA PROMOÇÃO 
 

Art. 11. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a 
passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 

Art. 12. Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas pelas letras A, B, C e D, 
sendo esta última e final de carreira. 

Art. 13. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe “A” e a ela 
retorna quando vago. 

Art. 14. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao de 
merecimento 

Art. 15. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a 
seguinte será de: 

I – quatro anos para a classe “B”; 
II – cinco anos para a classe “C”; 
III – seis anos para a classe “D”. 
Art. 16. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se 

evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 
cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. 

§ 1º Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser provido de classe. 
§ 2º Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de 

exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 
I – somar duas penalidades de advertência; 
II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 
III – completar três faltas injustificadas ao serviço; 
IV – somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e ou saídas antes do horário marcado 

para o término da jornada. 
§ 3º Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior iniciar-se-á 

nova contagem para fins do tempo exigido para a promoção. 
Art. 17. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 
I – as licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 
II – as licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo quando 

em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; 
III – as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. 
Art. 18. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o servidor 

completar o tempo de exercício exigido. 
CAPÍTULO III 

 
DOS QUADROS DE CARGO EM COMISSÃO E GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 



 
Art. 19. São os seguintes, quadros dos Cargos em Comissão e das Gratificações Especiais da 

administração centralizada do Executivo Municipal: 
I - São os Cargos em Comissão: 

Nº de Cargos Denominação Código 
07 Secretário Municipal   
01 Assessor Jurídico CC6 
01 Chefe de Planejamento e Desenvolvimento CC4 
01 Chefe de Obras e Viação CC4 
01 Chefe de Serviços de Enfermagem CC4 
01 Dirigente Esportivo CC4 
02 Assessor Cultural CC2 

II – São as Gratificações Especiais: 
Nº de Funções Denominação Código 

01 Setor de Compras GE III 
01 Setor de Licitações GE III 
01 Setor de Empenhos GE III 
01 Setor Pessoal GE III 
01 Setor de Arrecadação GE III 
01 Instrutor do PSF GE III 
01 Fiscal Ambiental GE III 
01 Licenciador Ambiental GE III 
03 Comissão Permanente de Licitação GE II 
03 Comissão Permanente de Processos Administrativos GE II 
01 Setor de Serviços Gerais GE II 
01 Setor de Almoxarifado GE I 
01 Setor de Patrimônio GE I 

Art. 20. A carga horária dos Cargos Comissionados é de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 
que a critério da Administração e de acordo com a necessidade dos serviços dos cargos em 
Comissão poderá ser reduzido para 20 (vinte) horas semanais, reduzindo, igualmente em 50% 
(cinqüenta por cento) o valor do subsídio. 

Art. 21. O provimento das gratificações especiais é privativo de servidor público efetivo do 
Município. 

Art. 22. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em Comissão e das 
gratificações especiais são as correspondentes a condução dos servidores das respectivas unidades. 

Art. 23. Os Servidores Municipais que fizerem parte em mais de uma Comissão Municipal 
gratificada, farão jus somente a uma Gratificação Especial, porém poderá fazer parte de uma 
comissão e ser responsável por um Setor. 

CAPÍTULO IV 
 

DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE 
 

Art. 24. O Servidor Público, em observância a sua escolaridade, faz jus a um Adicional 
conforme segue em consonância aos critérios: 

I – Ensino Fundamental Completo; 
II – Ensino Médio; 
III – Ensino Superior. 



§ 1º Nos cargos onde se exige habilitação no Ensino Fundamental Incompleto serão 
concedidos os seguintes adicionais: 

I – Ensino Fundamental Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Ensino Médio Completo adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Ensino Superior Completo Adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 2º Nos cargos onde se exige a habilitação no Ensino Fundamental Completo serão 

concedidos os seguintes adicionais: 
I – Ensino Médio Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Ensino Superior Completo adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 (trezentas) 

horas/aula, adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 3º Nos cargos onde se exige a habilitação no Ensino Médio serão concedidos os seguintes 

adicionais: 
I – Ensino Superior Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 (trezentas) 

horas/aula adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Mestrado adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 4º Nos cargos onde se exige habilitação no Ensino Superior serão concedidos os seguintes 

adicionais: 
I – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 horas/aula 

adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Mestrado adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Doutorado adicional 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 5º Para fazer jus ao Adicional o servidor deve obrigatoriamente, apresentar o comprovante 

de escolaridade exigido, expedido por Instituição de Ensino legalmente reconhecida. 
§ 6º Não será considerada como adicional a escolaridade aquele inerente a habilitação para o 

Cargo.  
§ 7º O Adicional de Escolaridade será calculado com o devido percentual sob o vencimento 

básico do cargo em que o servidor estiver instituído, sendo que o percentual não é cumulativo. 
§ 8º O direito ao Adicional de Especialização ou Curso de Capacitação Técnica de no 

mínimo 300horas/aula, será concedido ao servidor que o fizer na área em que estiver investido. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS E DAS GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 
 

Art. 25. Os vencimentos dos cargos e o valor das gratificações especiais serão obtidos através 
da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no 
Artigo 28, conforme segue: 

I – Cargos de Provimento Efetivo: 
 PADRÃO CLASSES 

  A B C D 
01 2,00 2,12 2,28 2,56 
02 2,95 3,08 3,34 3,75 
03 3,52 3,72 4,03 4,53 
04 7,35 7,79 8,53 9,75 
05 8,68 9,30 10,13 11,45 
06 11,29 11,97 13,05 14,87 



07 18,90 20,03 21,43 24,00 
II – Cargos de Provimento em Comissão: 

Secretário Municipal  
CC6 – Assessor Jurídico 8,39 
CC4 – Chefe de Planejamento e Desenvolvimento  4,40 
CC4 – Chefe de Obras e Viação 4,40 
CC4 – Chefe de Serviços de Enfermagem  4,40 
CC4 – Dirigente Esportivo  4,40 
CC2 – Assessor Cultural 2,55 

III – Das Gratificações Especiais: 
GE III 0,89 
GE II 0,71 
GE I 0,45 

Art. 26. Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão 
referencial, quando necessário, serão arredondados para a unidade monetária seguinte. 

Art. 27 A remuneração dos Secretários Municipais é através de subsídio fixado pelo Poder 
Legislativo através de lei própria. 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 28. Ficam extintos todos os cargos, funções gratificadas e gratificações especiais 
existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores a vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos do Magistério Público 
Municipal, que terão Quadro Específico. 

Art. 29. O valor do padrão referência é fixado em R$ 296,80 (duzentos e noventa e seis reais 
e oitenta centavos). 

Art. 30. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 31. Ficam revogadas as Leis Municipais Complementares nº 29, de 14 de dezembro de 
2007, nº 34, de 30 de janeiro de 2009 e nº 35, de 04 de maio de 2009. 

Art. 32. Acompanham está Lei o Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo, e o Anexo II – 
Cargos Comissionados, dispondo sobre a Categoria Funcional, Padrão de Vencimento, Atribuições, 
Condições de Trabalho e Requisitos Para Provimento. 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação e passa a vigorar em 1º de Agosto 
de 2009. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 23 de Julho de 2009. 
 
 

ELTON REHFELD 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se, Publique-se e Divulgue-se:                          
                    
                    Alfredo Horing 
Secretário Municipal de Administração  



ANEXO I 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar trabalhos complexos de escritório que envolva a interpretação 

de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações, incluindo-se, nestes, 
a organização e orientação dos serviços de guarda e arquivo de documentos. 

Exemplos de Atribuição: Examinar processos relacionados com a legislação e os assuntos 
gerais da repartição; redigir pareceres e informações de certa complexidade. Reunir e preparar 
informações ou expedientes que se fizerem necessários para decisões na órbita administrativa, 
elaborar relatórios gerais e parciais, redigir qualquer modalidade de expediente administrativo; 
elaborar e examinar minutas de contrato; auxiliar, sob a supervisão de profissional habilitado, na 
elaboração ou verificação da exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folha de 
pagamento, empenhos, balancetes, demonstrativos de caixa; conferir o valor dos lançamentos de 
impostos e taxas; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentação e 
legislação; supervisionar a execução de tarefas de rotina administrativa; fazer ou orientar 
levantamento de bens patrimoniais; levantar dados sobre receita e despesa; exarar despachos 
interlocutórios ou não; de acordo com a orientação do superior hierárquico; fazer o levantamento de 
materiais que possam ser adquiridos; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e 
conservação de materiais e outros suprimentos; manter os registros de almoxarifado, quando 
exigência do setor e legalmente habilitado dirigir veículos de locomoção, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (DOIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Redigir e executar trabalhos administrativos, aplicando a legislação 

pertinente aos servidores municipais. 
Exemplos de Atribuições: Redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: 

memorandos, ofícios, informações, relatórios, atender telefonemas, anotar recados e outros; 
secretariar reuniões e lavrar atas, elaborar agendas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas 
tributárias, patrimonial, financeira, pessoal; estoque e outras; elaborar e manter atualizados fichários 
e arquivos manuais, consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de 
terminais eletrônicos; operar máquina calculadora, leitora de microfilmes, registradora, e 
equipamentos de informática; auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar documentos 
referentes a assentamentos funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de 
expedientes, obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de 
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferencia dos serviços executados na área 
de sua competência; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 



a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo. 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 
Exemplos de Atribuições: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro escavadeira, carro plataforma, máquinas 
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder a escavações. 
Transporte de terra. Compactação, aterro e trabalho semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; 
realizar trabalhos de plantio, silagem, feno e outros assemelhados; cuidar da limpeza e conservação 
das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar às correias transportadoras a pilha 
pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas a afins. Em casos especiais, conduzir veículos e 
caminhões no transporte de máquinas rodoviárias, também os operadores de máquinas e auxiliares, 
para locais distantes, e seu retorno, e outros tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª Série do Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”. 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (DOIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos 

automotores do Município. 
 Exemplos de Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local determinado, quando 
concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e limpeza; 
fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se 
do transporte e entrega de correspondência ou de cargas que lhe forem confiadas; promover o 
abastecimento de combustível, água e óleo; comunicar  qualquer defeito porventura existente, 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 
direção; providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o grau 
de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibragem dos pneus; auxiliar médicos e 
enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, 
macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando necessário, obedecer às normas e dirigir com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; executar a lavagem do veículo, executar 
tarefas afins. 



           CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª Série do Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”. 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Manter e reparar máquinas, veículos rodoviários e motores; consertar 

peças e máquinas. 
Exemplos de Atribuições: Manter e reparar máquinas de diferentes espécies; manufaturar ou 

consertar acessórios para máquinas; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; 
fazer a conservação de instalações eletromecânicas; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, 
tratores, compressores, guindastes, bombas, etc., inspecionar, ajustar, reparar, reconstituir e 
substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, 
mancais, sistema de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos 
dianteiros a traseiros, freios, carburadores, acionadores de arranques, magnetos, geradores e 
distribuidores; esmerilhar 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 ou imobilizados por 
defeito mecânico, podendo usar em tais casos, o carro guincho; testar carros consertados; assinar 
documentos referente a aquisição de peças e serviços; executar tarefas afins.   

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Uso de Uniformes e equipamentos de proteção individual. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª Série do Ensino Fundamental 
 

 
           CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (QUATRO) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos deveres: executar trabalhos no lançamento e fiscalização dos tributos de 

competência do Município. 
Exemplos de atribuições: verificar a ocorrência do fato gerador dos tributos de competência 

do Município; efetuar o lançamento dos tributos de competência do Município e a respectiva 
notificação dos sujeitos passivos; realizar visitas, vistorias e verificações ‘in loco’ em 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências, bem como nas obras 
em andamento no Município; requerer documentos, livros fiscais e quaisquer outras espécies de 
expedientes necessários à análise da situação tributária dos sujeitos passivos; proceder as inscrições 
em Dívida Ativa e respectivas notificações; cumprir e fazer cumprir a legislação tributária; lavrar 
autos de infração, aplicando sanções; manifestar-se em todos os expedientes relacionados com a 
legislação tributária; auxiliar em estudos para aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais; auxiliar 



em estudos para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal; apresentar relatórios de 
atividades; proceder estudos para o aumento da arrecadação do Município; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais, atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível Superior em Ciências Contábeis ou Direito. 
 

 
           CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
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; receber, entregar e guardar 

valores; movimentar fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar 
livros; informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; 
endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; 
preencher e assinar cheques bancários; efetuar pagamentos; efetuar selagem e autenticação 
mecânica; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária se 40 horas semanais; 
b) Especial: Atendimento ao público; 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo; 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (UM) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Proceder a limpeza e conservação dos locais de trabalho; fazer a 

arrumação e remoção de móveis, máquinas e materiais, preparar e servir café, chimarrão, chá, 
refresco, etc. 

Exemplos de Atribuições: Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências e edifícios 
públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; 
lavar e encerar assoalhos; retirar pó de livros, estantes e armários; fazer arrumação em locais de 
trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar e 
servir café, chá, refresco, etc.; executar outras tarefas correlatas.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 
REQUISITOS DE PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental. 
 

            
           CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 



PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (DOIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização. 
Exemplos de Atribuições: Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnico; executar 

tarefas auxiliares, na montagem e desmontagem de motores, máquinas e caldeiras; operar, entre 
outras máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, furadeiras, soldadores, máquinas de 
produção de pequeno porte de diversos tipos e similares; auxiliar serviços de jardinagem e poda, 
cuidar de árvores, lubrificar e abastecer veículos e motores; limpezas em geral, vulcanizar e 
recauchutar pneus e câmaras; abastecer máquinas e veículos; auxiliar na preparação de asfalto; 
manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo ao terreno, 
adubações, pulverizações, etc.) aplicar inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e limpeza 
de equipamentos utilizados ou em uso; efetuar e instalar reparos em redes de água e de instalações 
elétricas; executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (UM) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Realizar trabalhos braçais em geral. 
Exemplos de Atribuições: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 

elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudança; proceder à abertura de valas; 
efetuar serviços de capinas em geral, varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de vias 
públicas e próprios municipais, zelar pela conservação e limpeza dos sanitários, auxiliar em tarefas 
de construção, fazer calçamento e pavimentação, auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais; prestar serviços de abastecimentos de veículos; manejar instrumentos 
agrícolas, executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 
pulverização, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar terrenos baldios e praças; proceder à 
lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; 
vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores,  executar 
outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Sem exigência específica. 
 

 
           CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 (CINCO) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar funções contábeis complexas. 



Exemplos de Atribuições: Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 
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 balanço; efetuar perícias 
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 industriais ou 
quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar 
balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das 
repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município; 
realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do 
Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar; sob o 
aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas afins.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino superior habilitação em Ciências Contábeis; 
c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (QUATRO) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Ser responsável pelo serviço de assistência técnica aos agricultores; 

fazer experimentações agrícolas; dirigir demonstrações técnicas de agricultura.    
Exemplos de Atribuições: Realizar experimentações racionais referentes a agricultura; 

executar ou dirigir a execução de demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos 
municipais; fazer propaganda e divulgação de processos de mecanização de lavouras, de adubação, 
de aperfeiçoamento de colheitas e do beneficiamento de produtos agrícolas, bem como, de métodos 
de industrialização da produção vegetal; participar de estudos da genética agrícola; orientar e 
fomentar a produção de sementes; fazer pesquisas visando ao aperfeiçoamento de plantas cultivadas; 
exercer atividades fiscalizadora sobre o comércio de sementes, plantas vivas e parte vivas das 
plantas; participar de trabalhos científicos compreendidos no campo na botânica, fitopologia, 
entomologia e microbiologia agrícola; orientar a aplicação de medidas de defesa sanitária vegetal; 
fazer estudos sobre tecnologia agrícola, reflorestamento, conservação, defesa, exploração e 
industrialização de matas; administrar colônias agrícolas; fazer trabalhos de ecologia e meteorologia 
agrícola; fiscalizar empresas agrícolas ou industriais correlatas que gozarem favores do Município; 
orientar a construção de pequenas barragens de terra; orientar e coordenar trabalhos de irrigação 
para fins agrícolas de construções rurais; ser responsável pela área ambiental; executar outras tarefas 
correlatas, inclusive as decorrentes do respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino superior habilitação em Agronomia. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 (SEIS) 



ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial; 

proceder odontologia profilática em estabelecimento de ensino, unidade móvel ou hospitalar. 
Exemplos de Atribuições: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em 

estabelecimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel; fazer diagnósticos dos casos 
individuais, determinando o respectivo tratamento; fazer extrações de dentes; preparar, ajustar e 
fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; fazer esquema das condições da boca e dos 
dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; difundir os preceitos de 
saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; fazer radiografias na 
cavidade bucal; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.      

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir trabalho a noite, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de odontólogo. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (QUATRO) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e 

conservação em geral e de obras. 
Exemplos de Atribuições: Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e conservação de estradas 

de rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de água, drenagem, 
irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar 
projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de edifícios públicos e obras 
complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de 
urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e 
executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de 
distribuição; examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à 
engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço 
e madeira; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir trabalhos externos, bem como determinadas 

viagens. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Superior e habilitação legal para exercício da profissão de Engenheiro 

Civil. 
________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (QUATRO) 



ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de assistência 

médico-hospitalar do Município. 
Exemplos de Atribuições: planejar, orientar e organizar, coordenar e avaliar serviços de 

enfermagem; prestar serviços de enfermagem em unidades sanitárias e ambulatórias; zelar pelo bem 
estar físico e psíquico dos pacientes; participar com os profissionais da saúde no desenvolvimento de 
programas e treinamento de pessoal para a área de saúde; prestar, sob orientação médica, os 
primeiros socorros em situações de emergência;  promover e participar de estudos para 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de saúde; participar de programas de educação 
sanitária e de saúde publica em geral; planejar e prestar cuidados complexos de saúde na área de 
enfermagem; planejar e coordenar campanhas de imunização; realizar consulta de enfermagem a 
sadios e portadores de doenças prolongadas; controlar o estoque de material de consumo; participar 
de campanhas epidemiológicas; participar de programas de atendimento a comunidades atingidas 
por situações de emergência ou de calamidade publica; requisitar exames de rotina para os pacientes 
em controle de saúde, com vista a aplicação de medidas preventivas; prestar assessoramento a 
autoridades em assuntos de sua competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; 
orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; coletar e 
analisar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida 
pelos programas específicos de saúde; elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnico-
administrativas para os serviços de saúde; coletar e analisar dados referentes as necessidades de 
enfermagem nos programas de saúde; fazer curativos, aplicar vacinas; responder pela observância de 
prescrições médicas relativas a doentes; ministrar remédios e velar pelo bem-estar e segurança dos 
doentes; supervisionar a esterilização do material da sala de operações; atender aos 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; supervisionar e coordenar as ações de capacitação dos 
agentes de saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; 
desenvolver ações conjuntas com as unidades de saúde de referência e com os programas de saúde 
preventiva e curativa, no que diz respeito à saúde da mulher e da criança que tenham sido assistidos 
pelas unidades do Município; realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 
clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando os serviços 
destinados para este fim; executar atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento 
da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível superior – habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro. 
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (DOIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Prestar assistência a pacientes em unidades de saúde do Município ou à 

domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos estabelecimentos específicos. 



Exemplos de Atribuições: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação 
e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da 
infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar 
tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais 
como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; 
aplicar oxigenoterapia, nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças 
transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; colher material 
para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; circular em sala 
de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar 
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive: alimentá-lo ou 
auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de 
dependências de unidades de saúde; integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação 
em saúde, inclusive: orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições 
de enfermagem e médicas; auxiliar o Enfermeiro na execução dos programas de educação para a 
saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos procedimentos 
pós-morte; agendar consultas; realizar trabalhos administrativos como relatório e prestação de 
contas; desempenhar outras atividades compatíveis com sua formação profissional, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município; o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e 
feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental completo, estágio de preparação e habilitação legal para o 

exercício da função. 
________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (quatro) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência social; 

selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 
Exemplo de Atribuições: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência 

social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas 
sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes 
a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os 
familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; 
fazer triagem dos casos apresentados para estudos ou encaminhamento; estudar os antecedentes da 
família; participar de seminários para estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais, em grupo 
ou individualmente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções sócio-econômicas para a 
concessão de bolsas de estudos e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos 
serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-



econômicos com vistas a planejamentos habitacionais nas comunidades; planejar modelos e 
formulários e supervisionar a organização de fichários e registros dos casos investigados; executar 
outras tarefas correlatas com a sua formação; inclusive as previstas no respectivo regulamento da 
profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; sujeito a trabalho externo. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: nível superior; 
b) Habilitação funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social; 
c) Idade: mínima de 18 anos. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: CONTROLADOR INTERNO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (quatro) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar atividades pertinentes ao controle interno da Administração 

Municipal, voltadas, sobretudo, às áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, analisando a prática dos atos administrativos quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, cientificando o Chefe do Poder 
sobre o resultado de suas ações; 

Exemplos de Atribuições: Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das 
metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do 
Município; analisar quanto à legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial e a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito 
privado; exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município; 
requisitar documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das suas 
atividades; cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades 
na Administração Municipal, executar outras atividades afins, constantes de Legislação específica. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso superior de Ciências Contábeis; 
c) Habilitação: Específica para o exercício legal da respectiva profissão. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (quatro) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e 

recuperação de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins.   
Exemplos de Atribuições: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para 

tratamento no entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e 
enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; 
planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; 
fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de 
atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que 



tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão.    

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 

Fisioterapeuta. 
________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 (sete) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados, avaliar as 

condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais; 
requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus resultados; atender os problemas de 
saúde ambulatorial; fazer encaminhamento de pacientes a outros especialistas, quando julgar 
necessário; prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e 
emergência, decidindo as condutas, inclusive pela internação quando necessária; estabelecer o plano 
médico-terapêutico-profilático, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e 
demais terapêuticas apropriadas a cada paciente internado, sempre que necessário ou solicitado; dar 
grande ênfase à prevenção de doenças, mas sem se descuidar das atividades curativas e 
reabilitadoras; integrar a equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela orientação 
desta, aos cuidados relativos a sua área de competência, seguindo também as orientações dos demais 
profissionais nas suas áreas específicas; realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre 
vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e outras, nos 
formulários e documentos adequados; participar em todas as atividades para que for designado pela 
chefia imediata; contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre 
que designado para tal; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; zelar pela 
manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; fazer pedidos de material e 
equipamentos necessários a sua área de competência; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de 
saúde; participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto para profissionais de 
saúde como para pacientes e outras pessoas da comunidade, manter-se atualizado através da 
educação profissional contínua; propor normas e rotinas relativas a sua área de competência, 
classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e demais situações de saúde, de acordo 
com o sistema adotado; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor onde 
trabalha, quando designado para tal; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, 
inclusive as previstas no regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como trabalho externo. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico e 

titulação própria da área específica. 



________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (quatro) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao trabalho, de 

orientação na área escolar e da clínica psicológica. 
Exemplos de Atribuições: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, 

avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto-
de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar 
pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar causas de 
baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer psicoterapia breve, 
ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; fazer 
exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para 
contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, 
observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e 
sensorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para escolas ou 
classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas 
e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar 
pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicodepagógico e psicológico 
necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 
interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada 
caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas 
utilizadas pela Psicologia; executar tarefas afins; inclusive as previstas no respectivo regulamento da 
profissão.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de psicólogo. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE – MERENDEIRA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (um) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Confeccionar a merenda escolar e preceder à limpeza em geral. 
Exemplos de Atribuições: Executar, sob orientação de Nutricionista, as tarefas relativas à 

confecção da merenda escolar; preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-
estabelecido; exercer perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; 
manter livres de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua guarda; selecionar 
os gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e estado de conservação; zelar para que o 
material e equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e 
segurança; operar fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, 
refrigeração e outros; servir a merenda nos utensílios próprios, observando as quantidades 
determinadas para cada aluno; distribuir a merenda e colaborar para que os alunos desenvolvam 
hábitos sadios de alimentação; recolher, lavar e guardar utensílios da merenda, encarregando-se da 
limpeza geral da cozinha e refeitório; fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências e prédios 
públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; 



lavar e encerar assoalhos; fazer arrumação em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação 
de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-lo; executar outras tarefas 
correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental. 

________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO AGRÍCOLA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (três) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Auxiliar os serviços de agronomia, executando os respectivos trabalhos. 
Exemplos de Atribuições: Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos e vistorias e perícia, 
exercendo, dentre outras, as tarefas de coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes de 
construções rurais, elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e 
mão-de-obra, detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança 
no meio rural, manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas, execução e fiscalização 
dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e 
industrialização dos produtos agropecuários; responsabilizar-se pela elaboração de projetos e 
assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio, 
topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de 
benfeitorias rurais, drenagem e irrigação; elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e 
projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias; atuar em atividades de extensão, 
assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 
responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos 
nas atividades de exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características, 
elaboração de alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e 
desenvolvimento das plantas e dos animais, propagação em cultivos abertos ou protegidos, em 
viveiros e em casas de vegetação, obtenção e preparo da produção animal, processo de aquisição, 
preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, elaboração 
de programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos e na produção de mudas 
(viveiros) e sementes; executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade na sua área de 
atuação; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; emitir laudos e documentos de 
classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestar 
assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e regulagem de máquinas, 
implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na recomendação, 
interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos; prestar assistência técnica 
na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; treinar e conduzir equipes de 
instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção; treinar e conduzir equipes de execução de 
serviços e obras de sua modalidade; analisar as características econômicas, sociais e ambientais, 
identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas; identificar os processos 
simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando 
ações referentes aos tratos das culturas; selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de 
vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de 
produtos agrotóxicos; planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se pelo 



armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agropecuários; 
aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético; elaborar, aplicar e 
monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e 
agroindustrial; implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária; 
identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos; 
realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir 
trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas; 
emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, 
animal e agroindustrial; responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu 
desenvolvimento até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de 
produtos; desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: atendimento ao público e trabalho externo, inclusive desabrigado. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: segundo grau completo e curso de técnico agropecuário/agrícola. 
____________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO II 

CARGOS EM COMISSÃO  

 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e setores da 

Administração Municipal, na área de sua competência. 
Exemplos de Atribuições: praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas 

pelo Prefeito, referendar os atos e os decretos, expedir instruções para a execução das atividades 
relativas aos assuntos de sua secretaria; comparecer na Câmara municipal nos casos previstos em 
Lei Orgânica; apresentar ao Prefeito relatório anual de sua gestão na secretaria. Para execução de 
suas atividades, desde que habilitado, poderá dirigir veículos públicos.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 

________________________________________________________________________________ 
 
 CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 
 PADRÃO: CC6 
 ATRIBUIÇÕES: 
 Síntese dos Deveres: Atender, no âmbito administrativo  aos processos e consultas que lhe 
forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais, emitir pareceres 
e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada. 
 Exemplos de Atribuições: Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões 
jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; 



revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais 
que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar 
na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, 
contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem 
necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, 
hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem 
como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos 
necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir 
processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da 
Procuradoria; presidir, sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades 
compatíveis com a função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as 
quais seja expressamente designado; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna 
importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade, como Procurador, 
quando investido do necessário mandato; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os 
atos praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus 
direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais; 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos 
b) Instrução: Curso superior. 
c) Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular no Quadro 

A da Ordem dos Advogados do Brasil.  
________________________________________________________________________________ 
 

CARGO: CHEFE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
PADRÃO: CC4 

          ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de elaboração de Planos e Orçamentos, buscar 

informações, indicadores econômicos e sociais para orientar e formular projetos científicos do 
Município.  

Exemplos de Atribuições: Executar trabalhos pertinentes a área técnica de planejamento e 
desenvolvimento econômico. Verificar e formar um banco de dados estratégico para o planejamento 
e desenvolvimento local, com dados de indicadores econômicos e sociais do Município, da região 
bem como indicadores macroeconômicos. Orientar projetos, pesquisas, investimentos públicos, 
comportamento das despesas com pessoal, elaboração dos Planos e Orçamentos do Município e 
executar outra tarefas correlatas a que lhe forem atribuídas pelo superior. 
          CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade: Mínima de 18 anos. 
Instrução: Ensino Médio Completo 

________________________________________________________________________________ 
CARGO: CHEFE DE OBRAS E VIAÇÃO 

            PADRÃO: CC4 
          ATRIBUIÇÕES: 
          Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de coordenação, planejamento das diversas 
equipes de Obras e Viação.  



Exemplos de Atribuições: Executar atribuição de chefia, coordenar, orientar, buscar soluções 
para as diversas situações, elaborar programas e projetos relativo a obras e serviços públicos de 
infra-estrutura nos meios urbanos e rurais, tais como: arborização, iluminação, trânsito, cemitérios, 
transporte coletivo e individual, abastecimento de água, bem como a construção e conservação de 
estradas municipais; a construção e conservação de prédios públicos, coordenar escala de serviços 
emergenciais e executar outras tarefas correlatas a que lhe forem atribuídas pelo superior. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 

atividades fora do horário normal de trabalho. 
          REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
         Idade: Mínima de 18 anos; 

 
CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 
PADRÃO: CC4 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de orientação, coordenação e planejamento das 

equipes de 
Enfermagem. 
Exemplos de Atribuições: Estruturar e organizar os serviços de Enfermagem, atender, 

recepcionar, avaliar e distribuir de forma ordenada os usuários para os profissionais da Unidade de 
Saúde,  zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes, buscar otimização de materiais e 
recursos; orientar para o aperfeiçoamento e treinamento das equipes; prestar, sob orientação médica, 
os primeiros socorros em situações de emergência; promover e participar de estudos para 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de saúde; participar de programas de educação 
sanitária e de saúde publica em geral; planejar e prestar cuidados complexos de saúde na área de 
enfermagem; planejar e coordenar campanhas de imunização; realizar consulta de enfermagem a 
sadios e portadores de doenças prolongadas; executar outras tarefas correlatas a que lhe forem 
atribuídas pelo superior. CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Registro no COREM e Titulação de Enfermeiro(a). 

________________________________________________________________________________ 
 

CARGO: DIRIGENTE ESPORTIVO 
PADRÃO: CC4 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: coordenar as atividades esportivas em nível de município, valorizando 

o desporto como atividade de inclusão social e de lazer para as diversas modalidades afins; 
Exemplos de Atribuições: promover a integração sócio-esportiva da população do município; 

valorizar indistintamente qualquer modalidade esportiva; promover campeonatos visando à 
integração entre as comunidades, no sentido de valorizar o cidadão Novo Ramadense; buscar o 
espírito desportivo integrativo-social e não o da superioridade entre os municípios; incentivar com 
atividades e programações especiais para as crianças (meninos e meninas), nas mais distintas 
modalidades esportivas, ginástica, atletismo, entre outras; realizar maratonas, corridas atléticas e 
passeios ciclísticos; criar condições de esportes voltadas para todas as idades e atividades recreativas 
e lúdicas para os grupos de terceira idade. Em função de constante deslocamento o ocupante do 
Cargo poderá necessitar eventualmente dirigir veículo automotor. 



CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 

atividades fora do horário normal de trabalho. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Superior Completo e ou cursando graduação em Educação Física. 

________________________________________________________________________________ 
 
CARGO: ASSESSOR CULTURAL 
PADRÃO: CC2 
Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento em atividades Culturais do Município, 

desenvolvendo atividades nas Escolas, na Biblioteca Pública e Museu. Trabalho com música e 
dança, teatro, literatura e artes. 

Exemplos de Atribuições: Colaborar na divulgação e incentivo a Cultura juntos as Escolas 
em funcionamento no Município nas diversas áreas, elaborar projetos de manutenção, conservação e 
divulgação dos pontos culturais do Município, elaborar projetos para a montagem e ensaio de danças 
folclóricas; promover os ensaios e apresentações de danças folclóricas; assessorar a Secretaria de 
Educação Cultura, Desporto e Turismo nos preparativos de eventos e apresentações artísticas em 
geral, compor partituras das partes vocais e instrumentais destinadas a educação musical; 
encaminhar a multiplicação dos trabalhos elaborados; promover apresentações de concertos 
musicais, elaborarem projetos para a montagem e ensaio de peças teatrais; divulgar a 
disponibilização de oportunidade para a participação nos ensaios e apresentações de peças teatrais e 
programar apresentações teatrais; assessorar a Secretaria nos preparativos de eventos e 
apresentações artísticas em geral. Elaborar projetos para a realização de oficinas de artes; criar nas 
Escolas e na Comunidade oficinas de artes, executar outras tarefas correlatas a que lhe forem 
atribuídas pelo superior. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 

atividades fora do horário normal de trabalho. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Médio Completo. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 23 de Julho de 2009. 
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Prefeito Municipal 

 
 


