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LEI COMPLEMENTAR N° 070 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 

 

“ALTERA OS ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 069 DE 

14 DE SETEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS/MG aprova e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

SANCIONO a seguinte LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL: 

 

Art. lº. Fica alterado o ANEXO-I (Cargos de Provimento Efetivo) da Lei Complementar 

069 de 14 de setembro de 2022, passando os cargos e seus requisitos mínimos a vigorarem de 

acordo com o ANEXO-I desta lei. 

 

Art. 2º. Fica alterado o ANEXO-II (Quadro de Especificação das Atribuições dos Cargos 

de Provimento Efetivo), passando as atribuições dos cargos serem aquelas que constam no 

ANEXO-II desta lei, adequando-se a alteração do art. 1º. 

 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor no momento de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados/MG, 30 de setembro de 2022. 

 

 

WANDERLEI LEMES SANTOS 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I — CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Tabela I — Cargos da Gestão Administrativa 

 

DENOMINAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
Nº DE 

VAGAS 
VENCIME

NTO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Ensino Médio Completo. 40 horas 34 R$ 1.564,65 

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO Ensino Superior Completo  30 horas 19 R$ 2.204,09 

OFICIAL OPERACIONAL 

Ensino Médio Completo + Curso de 
qualificação de no mínimo 40 horas, na área 
de informática + Curso de qualificação de 

no mínimo 80 horas nas áreas 
administrativas e/ou Educacional e/ou 

contábil, e/ou biblioteconomia, ou relações 
humanas. 

30 horas 15 R$ 1.612,25 

 

 

Tabela II — Cargos da Gestão da Saúde 

 

DENOMINAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Nº DE 
VAGAS VENCIMENTO 

AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL (ASB) 

Ensino Médio Completo + Curso de 
Auxiliar de Saúde Bucal + Registro no 

Respectivo Conselho de Classe.  
40 3 R$ 1.218,14 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
Ensino Médio Completo 40 12 R$ 2.424,00 

AGENTE DE COMBATE 
ÀS ENDEMIAS Ensino Médio Completo 40 2 R$ 2.424,00 

AGENTE FISCAL 
SANITÁRIO 

Ensino Médio Completo + Curso de 
Qualificação de no Mínimo 80 horas, nas 
áreas de saúde, e/ou meio ambiente, e/ou 

vigilância sanitária. 
40 3 R$ 1.642,37 

ASSISTENTE SOCIAL Ensino superior em Serviço Social e 
registro no respectivo Conselho de Classe 

30 2 R$ 2.768,50 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.593.111/0001-14 
 
 

Rua Dr. Calil Porto – 380 – CEP: 38540.000 – Abadia dos Dourados – MG 
e-mail – administracao@abadiadosdourados.mg.gov.br 

DENTISTA Ensino Superior em Odontologia e registro 
no respectivo Conselho de Classe 

40 3 R$ 3.322,20 

EDUCADOR FISICO Ensino superior em Educação Física e 
registro no respectivo Conselho de Classe 30 3 R$1.754,48 

ENFERMEIRO Ensino superior em Enfermagem e registro 
no respectivo Conselho de Classe 40 7 R$ 3.702,04 

FARMACÊUTICO Ensino superior em Farmácia e registro no 
respectivo Conselho de Classe 40 3 R$ 3.500,00 

MÉDICO CLÍNICO Ensino superior em Medicina e registro no 
respectivo Conselho de Classe 40 2 R$ 14.396,20 

NUTRICIONISTA Ensino superior em Nutrição e registro no 
respectivo Conselho de Classe 40 2 R$ 2.768,50 

PSICÓLOGO Ensino superior em Psicologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe 40 4 R$ 2.768,50 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

Ensino médio completo, habilitação técnica 
e registro no respectivo Conselho de Classe 

40 5 R$ 1.551,04 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Ensino médio completo, habilitação técnica 
e registro no respectivo Conselho de Classe 40 17 R$ 1.551,04 

FISIOTERAPEUTA 
Ensino superior em Fisioterapia e registro 

no respectivo Conselho de Classe 
40 3 R$ 2.768,50 

FONOAUDIOLOGO 
Ensino superior em Fonoaudiologia e 

registro no respectivo Conselho de Classe 
40 1 R$ 2.076,37 
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Tabela III - Cargos da área Operacional 

 

 

DENOMINAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

Nº DE 
VAGAS VENCIMENTO 

AUXILIAR DE CRECHE Ensino Fundamental Completo 40 horas 16 R$ 1.218,14 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Ensino Fundamental Incompleto 
(1º ao 5º ano) 40 horas 60 R$ 1.218,14 

COVEIRO Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) 40 horas 2 R$ 1.218,14 

ELETRICISTA 

Ensino Fundamental Incompleto 
(1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 
mínimo 80 horas na área de eletricista e/ou 
experiência de 1 anos como eletricista, 

devidamente comprovada. .  

40 horas 1 R$ 1.795,93 

GARI Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) 40 horas 31 R$ 1.218,14 

GUARDA NOTURNO 

Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano)  + Curso de qualificação de 

no mínimo 40 horas em vigilância 
patrimonial.  

40 horas 10 R$ 1.218,14 

MECÂNICO 

Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas em mecânica de 
automóveis e/ou experiência mínima de 01 

ano em mecânica pesada, devidamente 
comprovada.  

40 horas 2 R$ 2.006,27 

MOTORISTA  

Ensino Fundamental Completo + CNH 
categoria “D”  + Cursos de no mínimo 40 

horas de qualificação em Transporte 
Escolar  + Cursos de no mínimo 40 horas 

de qualificação como  Condutor de 
Ambulância. 

40 horas 30 R$ 2.108,84 

OPERADOR DE BALSA Ensino Fundamental  incompleto +  
Carteira Arrais 40 horas 1 R$ 1.218,14 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º 
ano) + habilitação categoria “C” + Curso de 

qualificação como operador de máquinas 
pesada e/ou experiência mínima de 1 anos 

como operador de máquina pesada, 
devidamente comprovada.  

40 horas 4 R$ 2.312,95 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.593.111/0001-14 
 
 

Rua Dr. Calil Porto – 380 – CEP: 38540.000 – Abadia dos Dourados – MG 
e-mail – administracao@abadiadosdourados.mg.gov.br 

PATROLISTA 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º 
ano) + habilitação categoria “C” + Curso de 

qualificação como operador de máquinas 
e/ou experiência mínima de 1 anos como 

operador de máquina, devidamente 
comprovada. ” 

40 horas 2 R$ 2.449,02 

PEDREIRO 

Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) Ensino Fundamental 

Incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de 
qualificação de no mínimo 80 horas de 

pedreiro ou mestre de obras e/ou 
experiência mínima de 1 anos como 

pedreiro e ou mestre de obras, devidamente 
comprovada.  

40 horas 8 R$ 1.863,95 

SERVENTE DE 
PEDREIRO 

Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas de servente de pedreiro, 
pedreiro ou mestre de obras e/ou 

experiência mínima de 1 anos como 
servente de pedreiro,  pedreiro e ou mestre 

de obras, devidamente comprovada. 

40 horas 4 R$ 1.673,98 

SOLDADOR 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º 
ano)  + Curso de qualificação de no mínimo 

80 horas de soldador e/ou experiência 
mínima de 1 anos como soldador, 

devidamente comprovada.  

40 horas 1 R$ 1.768,72 

VIGILANTE 
Ensino Fundamental  incompleto 

(1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 
mínimo 40 horas em vigilância patrimonial.  

40 horas 3 R$ 1.218,14 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS  - 

RURAL 

Ensino Fundamental  incompleto 
(1º ao 5º ano) 40 horas 5 R$ 1.863,95 

PINTOR 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º 
ano)  + Curso de qualificação de no mínimo 
80 horas de pintos e/ou experiência mínima 
de 1 anos como pintor, devidamente 
comprovada.  

40 horas 1 R$ 1.863,95 

FISCAL MUNICIPAL 

Ensino Superior em: Direito e/ou 
Administração de Empresa e/ou Ciências 
Contábeis e/ou Engenharia e/ou Arquitetura 
e Urbanismo. 

30 horas 1 R$ 2.204,09 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE 

PROVIMENTO EFETIVO 

 

TABELA I 

CARGOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

REQUISITO: Ensino Médio Completo  

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Recolher e distribuir correspondências, auxiliar na execução de serviços 

administrativos; carimbar, protocolar, colher assinaturas; auxiliar no atendimento ao público prestando 

informações de caráter geral pessoalmente ou por telefone; atendimento ao protocolo e serviços de 

almoxarifado realizando serviços de controle de estoques; serviços de datilografia, digitação e 

conferência; serviços de xerox; atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados; obter 

ou fornecer informações; digitar textos, documentos, tabelas, bem como, conferi-los; arquivar processos, 

publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, auxiliando na organização e 

manutenção de cadastros, arquivos e acervo bibliográfico; autuar documentos e preencher fichas de 

registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; 

executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

REQUISITO: Ensino Superior Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÔES: colaborar na elaboração de relatórios; receber e conferir a qualidade dos produtos 

recebidos com as notas fiscais; examinar a exatidão de documentos, efetuar registros, observando prazos, 

datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto; auxiliar na realização de estudos 

de simplificação de tarefas administrativas, executando levantamento de dados, tabulando e 

desenvolvendo estudos organizacionais; preparar publicações e documentos para arquivo; atendimento 
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ao público prestando informações de caráter geral; realizar os serviços de digitação e conferência; e 

registro de documentos; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

CARGO: Oficial Operacional  

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

JORNADA DE TRABALHO:  30 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Conhecimentos especiais e habilitação específica na área técnica de 

informática, ou contabilidade, ou biblioteconomia, ou relações humanas, ou magistério nível médio, ou 

curso superior na área de ensino, ou ensino médio acrescido de um treinamento técnico ou outras 

habilitações correlatas. 

ATRIBUIÇOES: Recolher e distribuir correspondências, auxiliar na execução de serviços 

administrativos; carimbar, protocolar, colher assinaturas; auxiliar no atendimento ao público prestando 

informações de caráter geral pessoalmente ou por telefone; atendimento ao protocolo e serviços de 

almoxarifado realizando serviços de controle de estoques; serviços de digitação e conferência; serviços 

de xerox; atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados; obter ou fornecer 

informações; digitar textos, documentos, tabelas, bem como, conferi-los; arquivar processos, publicações 

e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, auxiliando na organização e manutenção 

de cadastros, arquivos e acervo bibliográfico; autuar documentos e preencher fichas de registro para 

formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; realizar a função de 

técnico em contabilidade, executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

TABELA II 

CARGOS DA GESTÃO DA SAÚDE 

 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB) 

REQUISITO: Ensino Médio Completo  

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Curso de Auxiliar de Saúde Bucal + Registro no Respectivo Conselho 

de Classe. 
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ATRIBUIÇOES: Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas; divulgar 

princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade; e executar tarefas 

correlatas de escritório. 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

REQUISITO: Ensino Fundamental Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA:  

ATRIBUIÇOES: A profissão de Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de 

atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 

gestor municipal, distrital, estadual ou federal. São consideradas atividades do Agente Comunitário de 

Saúde, na sua área de atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural 

da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins 

exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; o estímulo a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 

e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam 

a qualidade de vida. 

 

CARGO: Agente de Combate às Endemias 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Realizar visitas e inspeções domiciliares e comerciais no combate a vários tipos de 

doenças; desempenhar o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 

 

CARGO: Agente Fiscal Sanitário 

REQUISITO: Ensino Médio Completo + Curso de Qualificação de no Mínimo 80 horas, nas áreas 

de saúde, e/ou meio ambiente, e/ou vigilância sanitária. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
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ATRIBUIÇÕES: Executar as tarefas de fiscalização das derivações de redes de água e esgotos, levantar 

diagnósticos de situações de risco de epidemias e promover medidas saneadoras, supervisionar, 

coordenar e orientar procedimentos técnicos, prestar assistência e assessoria em assuntos de saneamento, 

efetuar vistorias, perícias e avaliações, elaborando laudos e pareceres técnicos, conduzir equipes de 

fiscalização; fiscalizar o exercício das profissões da área da saúde; Inspecionar e fiscalizar as instalações 

e funcionamento dos estabelecimentos de interesse da saúde pública; Vigilância sanitária de alimentos e 

bebidas; Vigilância sanitária de meio ambiente; Vigilância sanitária de produtos químicos e 

farmacêuticos; realizar visita domiciliar, comercial ou outro local para pesquisa, captura e tratamento de 

vetores, transmissores e escorpiões , etc. Vacinar, alimentar, tratar e observar os animais capturados pelo 

C.C.Z. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

REQUISITO: Ensino superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho de Classe  
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 

específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores 

municipais; elaborar e executar programas de capacitação de mão de obra e sua integração no mercado 

de trabalho; elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde 

pública, higiene e saneamento; organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 

orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face a problemas de habitação, saúde, higiene, 

educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias e através de 

entrevistas, palestras, visitas a domicílios, e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais 

identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas referências sobre as 

características socioeconômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas 

unidades de assistência social; participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de 

orientação educacionais e pedagógicos na rede escolar municipal; aconselhar e orientar a população nos 

postos de saúde, escolas e creches municipais; atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se 

encontrem em situação-problema; atuar junto a servidores municipais aposentados; realizar visitas de 

supervisão nas creches, elaborando propostas de trabalho, relatórios de avaliação e, discutindo 

alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação da creche; programar atividades 
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de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores em geral das diversas 

áreas da prefeitura municipal; executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: DENTISTA 

REQUISITO: Ensino Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho de Classe  
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; Prescrever e aplicar especialidades 

farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade 

profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego; Aplicar 

anestesia local e troncular; Empregar a analgesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, 

quando constituírem meios eficazes para o tratamento; Prescrever e aplicar medicação de urgência no 

caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; Executar outras atividades 

correlatas que lhes foram atribuídas. 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

REQUISITOS: Ensino superior em Educação Física e registro no respectivo Conselho de Classe 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; veicular 

informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção a vulnerabilidade, buscando a 

produção do auto cuidado; incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e 

lazer, das práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade 

Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

REQUISITO: Ensino superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇOES: Executar a supervisão e coordenação da equipe de técnicos de enfermagem, avaliando 

os serviços prestados; Desenvolver treinamentos e reciclagem; Efetuar consultas de enfermagem como: 

avaliação das condições físicas e psíquicas do paciente, elaborando diagnóstico e tratamento dos casos 
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evidenciados, verificando as dúvidas com o médico; Desenvolver o programa de saúde da mulher, 

fornecendo orientação sobre planejamento familiar, orientação das gestantes sobre os cuidados na 

gravidez, a importância do pré-natal, etc.; Efetuar trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, 

desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executar programas de prevenção de doenças em 

adultos, identificação e controle de doenças, como diabetes e a hipertensão; Desenvolver programas com 

adolescentes, tais corno: trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc.; 

Efetuar o controle de boletins de produtividade e quanto ao número de exames e consultas, avaliando a 

quantidade e qualidade de trabalho; Avaliar a qualidade técnica do serviço de enfermagem, orientando e 

supervisionando os trabalhos; Participar de reuniões de caráter administrativo e de reuniões de caráter 

técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Executar outras tarefas 

correlatas, que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; Executar outras atividades correlatas que 

lhes foram atribuídas. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO  

REQUISITO: Ensino superior em Farmácia e registro no respectivo Conselho de Classe 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e 

farmacopeias a serviço do público em geral; Assessorar e responsabilizar tecnicamente: a) órgãos, 

laboratórios, setores e estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de 

qualidade, análise prévia, análise de controle e a análise fiscal de produtos que tenham destinação 

terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar dependência física ou 

psíquica, b) órgãos laboratórios, setores e/ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratique 

extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e 

análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral, c) depósitos de produtos 

farmacêuticos de qualquer natureza; Fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, 

estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 

farmacêutica; Elaborar laudos técnicos e realizar perícias técnico-legais relacionados com atividades, 

produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. São também 

atribuições dos profissionais farmacêuticos, as seguintes atividades afins, respeitadas as modalidades 

profissionais, ainda que não privativas ou exclusivas: Direção, assessoramento, responsabilidade técnica 

e o desempenho de funções especializadas exercidas em: a) órgãos, empresas, estabelecimentos, 

laboratórios ou setores em que se prepare ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, 
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vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como de derivados do sangue, b) 

órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados, c) 

órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter químico- toxicológico, 

químico-bromatológico, químico-farmacêutico, biológicos, microbiológicos, fitoquímicos e sanitários; 

Vistoriar, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados 

do âmbito das atribuições respectivas; Executar outras atividades correlatas que lhes foram atribuídas. 

 

CARGOS: MÉDICO CLÍNICO 

REQUISITO: Ensino superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 

diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhar o paciente ao 

especialista; Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os 

complementares; Analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, hematológicos e 

outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever 

medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 

observados; Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 

prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participar de reuniões de 

âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informado sobre as necessidades na unidade 

de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; Zelar pela conservação de boas condições 

de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 

pacientes um melhor atendimento; Executar outras atividades correlatas que lhes foram atribuídas. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA  

REQUISITO: Ensino superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho de Classe 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar e supervisionar atividades relacionadas à educação permanente em 

alimentação e nutrição; Desenvolver serviços e programas de nutrição promovidos pela administração; 

Controlar a compra, a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de 

contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares nos 
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programas; Supervisionar e avaliar os programas de nutrição em saúde pública e serviços de alimentação 

e dietética junto a merenda escolar, creches, postos de saúde, hospital e outros locais determinados pela 

administração; Realizar cálculo de dietas para indivíduos sadios ou com patologias; Desenvolver 

fórmulas de novas dietas ou cardápios alimentícios; Elaborar e acompanhar os programas de educação 

nutricional; Orientar e acompanhar as atividades de merendeiras e ajudantes; Elaborar as sugestões e 

participar nas ações de vigilância sanitária e epidemiológica; Elaborar relatórios sobre assuntos 

pertinentes à sua área; Executar outras atividades correlatas que lhes foram atribuídas. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

REQUISITO: Ensino superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Ensino Superior em Psicologia e Registro no respectivo Conselho 

Regional. 

ATRIBUIÇÕES: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas conforme a necessidade e clientela atendida; Realizar o 

diagnóstico, orientação e terapia clínica em consonância com as necessidades da demanda de 

atendimento; Efetuar o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal conforme solicitação prévia; 

Participar de aplicação de diretrizes pertinentes a política de recursos humanos da Prefeitura Municipal; 

Propor, desenvolver e coordenar programas junto à clientela que atende; Executar outras tarefas afins 

que lhes forem atribuídas. 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

REQUISITO: Ensino médio completo, habilitação técnica e registro no respectivo Conselho de 

Classe 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Fazer curativos e assepsias do ferimento; aplicar injeções segundo prescrições 

médicas, aplicar vacinas; misturar medicamentos observando os horários e doses prescritas pelo médico; 

verificar a temperatura; pressão arterial; pulsação e peso dos pacientes; lavar e desinfetar instrumentos 

médicos e cirúrgicos; auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas 

e nos atendimentos aos pacientes; auxiliar no controle de estoques de medicamentos, materiais e 

instrumentos médico-cirúrgicos, solicitando a reposição quando necessário; colher materiais orgânicos 
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para fins de análise clínica; orientar, diretamente o público, esclarecendo e educando acerca de assuntos 

pertinentes à saúde; 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

REQUISITO: Ensino médio completo, habilitação técnica e registro no respectivo Conselho de 

Classe  
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Fazer curativos e assepsias do ferimento; aplicar injeções segundo prescrições 

médicas; aplicar vacinas; ministrar medicamentos observando horários e doses prescritas pelo médio; 

verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes; lavar e desinfetar instrumentos 

médicos e cirúrgicos; auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas 

e nos atendimentos aos pacientes; auxiliar no controle de estoques de medicamentos, materiais e 

instrumentos médico-cirúrgicos, solicitando a reposição quando necessário; colher materiais orgânicos 

para fins de análise clínica; orientar, diretamente o público, esclarecendo e educando acerca de assuntos 

pertinentes a saúde; Auxiliar em procedimentos médicos e de enfermagem, bem como em 

desenvolvimento de programas de saúde, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos 

do serviço. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

REQUISITO: Ensino superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho de Classe. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-

culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; 

preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o 

desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção 

táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, confeccionar e  adaptar órteses, próteses e 

adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e 

continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. Habilitar pacientes: Eleger 

procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-

esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos 

específicos de reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos 
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de reeducação pré e pós-parto; habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e 

independência em atividades de vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades 

de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). Orientar pacientes e familiares: 

Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar  e executar técnicas 

ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Promover campanhas 

educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos. 

Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

REQUISITO: Ensino superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo Conselho de Classe 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema 

vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de 

linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar 

alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar 

resultados do tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar 

material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de 

comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-

cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, 

habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar condutas 

terapêuticas. Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar 

procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; 

esclarecer dúvidas. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida: 

Planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas; utilizar 

procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapacidade. Promover campanhas 

educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos. Elaborar relatórios e laudos. Utilizar recursos de 

informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

TABELA III 

CARGOS DA ÁREA OPERACIONAL 
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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE  

REQUISITO: Ensino Fundamental Completo. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Acompanhar a professora nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças; 

auxiliar a professora nas providencias, controle e guarda do material pedagógico; auxiliar a professora e 

responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos individuais da criança, com atenção especial aos 

bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal; 

auxiliar sempre que necessário, as crianças nas refeições; auxiliar em todas as atividades desenvolvidas 

pelas crianças da Creche; fazer trocas de fraldas; auxiliar em passeios e idas ao Parque; cuidar de todas 

as necessidades das crianças da creche; dar banho e troca de vestuário das crianças da creche; auxiliar 

no recreio e intervalos a orientação das crianças, objetivando sua segurança; participar em todas as aulas 

com auxiliar de cuidados às crianças; organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, 

permanecendo com as mesmas todo o tempo em que estiverem dormindo; responsabilizar-se pelas 

crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a chegada dos mesmos, zelando pela segurança 

e bem estar de todos; responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos 

utilizados pelas crianças; participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; cumprir os 

horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar comparecer a reuniões convocadas pela 

Secretaria Municipal de educação, Cultura, Esporte e Turismo e ou Direção Escolar; manter conduta, 

dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇOES: Serviços de limpeza e higiene das repartições públicas; recolhimento do lixo nas 

dependências internas; conservação e controle dos materiais e de equipamentos utilizados; cuidados 

especiais com o acondicionamento do lixo; serviços de copa e cozinha, especialmente o de preparo de 

alimentos. Cultivar plantas ornamentais em praças, jardins, canteiros centrais e logradouros públicos; 

promover a poda e a remoção das plantas; sugerir o plantio de mudas adequadas ao ambiente. Serviços 

de limpeza, higiene e varredura das vias e logradouros públicos. 
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CARGO: COVEIRO 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Executar serviços gerais de limpeza, manutenção, conservação e fiscalização dos 

cemitérios; Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamentos; 

Executar serviços de inumações e exumações em geral; Abrir covas para a realização de sepultamentos, 

dentro das normas de higiene e saúde pública e moldar lajes para tampá-las; Proceder no controle de 

funerais e na execução de sepultamentos, acompanhando os enterros, auxiliando no transporte de 

caixões, manipulando as cordas de sustentação e facilitando o posicionamento da entrada do caixão na 

sepultura; Fechar as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; Efetuar a marcação de 

sepulturas a serem cavadas, escorando as paredes de abertura ou retirando a lápide e limpando o interior 

das covas já existentes; Realizar a localização dos jazigos e sepulturas nas plantas do cemitério; Zelar 

pela conservação dos jazigos e sepulturas e pela segurança do cemitério; Limpar, capinar e caiar muros, 

paredes e sepulturas em geral, mantendo-os limpos e carregando os lixos existentes nos cemitérios; Abrir 

e fechar os portões e controlar o horário de visitas; Assentamento de tijolos e preparo da massa de 

cimento e concreto; Transportar materiais e equipamentos de trabalho, conservando-os; Preparar, adubar 

a terra e realizar serviços de jardinagem, de plantio de árvores e de espécies ornamentais e aguá-las; 

Transladar restos mortais para os ossários; Executar outras tarefas correlatas de oficio ou sob a ordem de 

chefia imediata, que por suas características, se incluam na esfera de competência os ossários; 

 

CARGO: ELETRICISTA  

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas na área de eletricista e/ou experiência de 1 anos como eletricista, devidamente 

comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  

HABILITAÇÄO ESPECÎFICA: Mão de obra qualificada 

ATRIBUIÇÕES: Executar reparos, instalações elétricas e consertos em equipamentos elétricos; fazer a 

instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; reparar a rede 

elétrica interna, consertando ou substituindo peças ou conjuntos; fazer regulagens necessárias, utilizando 

voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; efetuar ligações provisórias de 

luz e força em equipamentos portáteis, máquinas diversas; substituir ou reparar refletores e antenas; 
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instalar fios e demais componentes, testando-os para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos de 

natureza eventual ou temporária; executar pequenos trabalhos em rede telefônica; manter as máquinas, 

as ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação e limpeza; participar de reuniões e 

grupos de trabalhos; responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios 

e outros materiais colocados à sua disposição; proceder a instalação e manutenção de semáforos; executar 

outras atribuições afins. 

 

CARGO: GARI  

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Realizar os trabalhos de conservação e limpeza, capinar e roçar terrenos, ruas e demais 

logradouros públicos; realizar a limpeza e desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; 

realizar a limpeza de rios e córregos; realizar a roça nas margens dos rios e nos acostamentos das estradas; 

escavar, tapar buracos, desobstruir estradas e caminhos. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas, retirar 

entulhos, rea1izar serviços relativos a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; realizar 

a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças; realizar a coleta de lixo, acondicionando-o para o 

transporte público ou nas lixeiras públicas; realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros 

públicos; rea1izar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições ou 

qualquer outro evento; retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias públicas, de acordo 

com as instruções recebidas; realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monumentos 

públicos; realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos; colocar o lixo 

coletado em lixões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte; colocar o lixo em caminhões 

e descarregá-lo nos lugares para tal destinados; zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos 

empregados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; manter limpo e 

arrumado o local de trabalho e executar outras tarefas afins. 

 

 

 

CARGO: GUARDA NOTURNO  

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto + Curso de qualificação de no mínimo 40 horas 

em vigilância patrimonial. 
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Manter vigilância de prédios e logradouros públicos do município no período noturno; 

fazer a ronda parta garantir a segurança, tomar medidas de vigilância preventiva; zelar pela segurança de 

materiais, veículos e equipamentos sob sua guarda; praticar atos necessários a impedir a invasão 

solicitando ajuda policial quando necessária; comunicar imediatamente à autoridade superior qualquer 

irregularidade. 

 

CARGO: MECÂNICO 

REQUISITO: Ensino Fundamental incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 
mínimo 80 horas em mecânica de automóveis e/ou experiência mínima de 01 ano em mecânica 
pesada, devidamente comprovada. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Mão de obra qualificada 

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na revisão e conserto de máquinas pesadas, bombas e aparelhos 

eletromecânicos, conforme orientação superior, auxiliar na montagem, no desmonte, no reparo e no 

ajustamento de motores e equipamentos; ajustar a calibragem dos pneus mantendo-os dentro das 

especificações pré-determinadas; auxiliar no reparo e na manutenção de implementos agrícolas, bem 

como na regulagem dos mesmos; verificar o nível e a viscosidade do óleo do Carter, caixa de mudanças, 

diferencial e demais reservatórios de óleo para efetuar a complementação ou troca; limpar os filtros que 

protegem os diferentes sistemas do motor; lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias, articulação 

dos sistemas de direção e do freio; zelar pela conservação de ferramentas mantendo registro do consumo 

e reposição. 

 

CARGO: MOTORISTA  

REQUISITO: Ensino Fundamental Completo + CNH categoria “D” + Cursos de no mínimo 40 

horas de qualificação em Transporte Escolar + Cursos de no mínimo 40 horas de qualificação 

como  Condutor de Ambulância. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Dirigir os veículos integrantes da frota Municipal ou por ela utilizada, dentro e fora 

do Município, verificando diariamente, antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do 

veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 

embreagem, nível de combustível entre outros; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado 
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está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Manter o veículo 

limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; Observar e controlar os períodos de revisão e 

manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; Realizar 

anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens 

realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de 

manter a boa organização e controle da administração; Recolher o veículo após sua utilização, em local 

previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Solicitar os serviços de 

mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas 

e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Executar serviços de entrega e retirada de 

documentos e materiais, quando necessário; Observar a sinalização e zelar pela segurança dos 

passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos de emergência; Prestar assistência aos 

outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos; Praticar a direção defensiva visando a 

diminuição dos riscos de acidentes; Transportar pessoas à serviço da saúde, cumprindo horário de 

plantões e estando à disposição para emergência de pacientes; orientar o carregamento e 

descarregamento de cargas; zelar pela segurança dos passageiros; recolher o veículo após o serviço 

deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras tarefas afins. 

 

CARGO: OPERADOR DE BALSA 

REQUISITO: Ensino Fundamental  Incompleto + Carteira Arrais 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Carteira de Arrais 

ATRIBUIÇÕES: Conduzir balsas por rios ou outros canais; orientar a disposição de cargas no veículo 

tomando os necessários cuidados para a preservação; executar pequenos reparos, reaperto, lubrificações, 

etc.; zelar pelo estado do veículo como: água, Óleo, luz, providenciando o abastecimento e reparo, se 

necessário; cumprir programas pré-estabelecidos para atendimento das ordens de serviços. 

disponibilidade para exercer suas funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e 

feriados, esporadicamente ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal; Participar de 

cursos de capacitação quando necessário; Verificar o uso de equipamentos de acordo com a legislação 

náutica por cada um dos passageiros em todas as viagens; Verificar a quantidade de veículos leves e 

pesados a serem transportados de acordo com a legislação náutica, em todas as viagens; Executar outras 

atribuições afins. 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) + habilitação categoria “C” + Curso 

de qualificação como operador de máquinas pesada e/ou experiência mínima de 1 anos como 

operador de máquina pesada, devidamente comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  

ATRIBUIÇÕES: Operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica e outros para 

serviços de escavação, terraplenagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, pavimentação, 

abertura e conservação de vias urbanas e estradas vicinais, curva de nível, tabuleiros agrícolas, carga e 

descarga de material; conduzir e manobrar máquinas; operar mecanismos de tração e movimentação dos 

implementos da máquina para escavar, carregar, mover, levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, 

pedras e etc; zelar pela qualidade do serviço garantindo a sua correta execução; adotar medidas de 

segurança afim de evitar acidentes; efetuar pequenos reparos de urgência; acompanhar os serviços de 

manutenção e de conserto efetuando os testes necessários; anotar dados e informações sobre os trabalhos 

realizados, consumo de combustível e outras ocorrências; conduzir a máquina para abastecimento, 

controlando o nível de combustível necessário e portadores de no mínimo Carteira de Habilitação “C”. 

 

CARGO: PATROLISTA 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) + habilitação categoria “C” + Curso 

de qualificação como operador de máquinas e/ou experiência mínima de 1 anos como operador de 

máquina, devidamente comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Carteira de habilitação categoria “C” 

ATRIBUIÇÕES: Dirigir tratores de pequeno porte, providos ou não de implementos, tais como: carreta, 

varredores e outros, obedecendo as normas de trânsito para realizar serviços de transporte, limpeza e 

similares; anotar, em mapas próprios, horários de partida, chegada, percuso e trabalho realizado; executar 

pequenos serviços e reparos de emergência no trator; realizar serviços de limpeza, conservação, guarda 

das ferramentas e equipamentos do trator; executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das 

atividades do setor, inerentes à sua função e portadores de no mínimo Carteira de Habilitação “C”. 

 

CARGO: PEDREIRO  
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REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) Ensino Fundamental Incompleto (1º 

ao 5º ano) + Curso de qualificação de no mínimo 80 horas de pedreiro ou mestre de obras e/ou 

experiência mínima de 1 anos como pedreiro e ou mestre de obras, devidamente comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  

ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de construção e/ou reformas gerais em edificações públicas, 

construindo alicerces, assentando tijolos, construindo paredes, pisos, esquadrias, caixas, tubulações 

elétricas, de água e de esgoto; realizar manutenções preventivas e/ou corretivas em edificações, muros e 

calçadas, bem como orientar e acompanhar os serviços dos auxiliares. 

CARGO: SERVENTE DE PEDREIRO  

REQUISITO: Ensino Fundamental  Incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas de servente de pedreiro, pedreiro ou mestre de obras e/ou experiência mínima 

de 1 anos como servente de pedreiro,  pedreiro e ou mestre de obras, devidamente comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas manuais simples na construção civil; escavar valas; proceder a 

mistura de massa de cimento, areia, cal e transportá-la, bem como outros materiais, até o local a ser 

usado; acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do oficial 

a que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de reformas e acabamentos; Executar outras 

tarefas correlatas acima descritas, a critério do seu superior imediato; 

 

CARGO: SOLDADOR 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas de soldador e/ou experiência mínima de 1 anos como soldador, devidamente 

comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS 

ATRIBUIÇÕES: Examinar as peças de metal a serem soldadas, verificando especificações e outros 

detalhes, a fim de organizar e agilizar o trabalho; Realizar a soldagem e corte em peças metálicas, tais 

como: portas, janelas, canos, estruturas metálicas e materiais diversos; Regular os equipamentos e 

aparelhos de solda, de acordo com os trabalhos a executar; Observar as medidas de segurança para 

execução dos trabalhos, utilizando adequadamente o(s) equipamento(s) de proteção e usando as roupas 

apropriadas, a fim de garantir a própria segurança e a daqueles com quem trabalha; Zelar pela 

conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na realização dos serviços, 
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comunicando ao seu supervisor qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada na própria 

oficina, para que seja providenciado o conserto em tempo hábil, visando não comprometer os trabalhos 

a serem executados; Efetuar a limpeza dos equipamentos e aparelhos de solda, a fim de conservá-los e 

deixá-los em condições de operar novamente; Manter a ordem, higiene e segurança do local de trabalho, 

a fim de prevenir acidentes; Requisitar o material necessário para a realização dos trabalhos; Executar 

outras atribuições afins. 

 

CARGO: VIGILANTE 

REQUISITO: Ensino Fundamental  incompleto (1º ao 5º ano) + Curso de qualificação de no 

mínimo 40 horas em vigilância patrimonial. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Manter a vigilância de prédios e logradouros públicos; fazer a ronda para garantir a 

segurança, tomar medidas de vigilância preventiva; zelar pela segurança de materiais, veículos e 

equipamentos sob sua guarda; praticar atos necessários a impedir a invasão solicitando ajuda policial 

quando necessária; comunicar imediatamente à autoridade superior qualquer irregularidade; 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – RURAL  

REQUISITO: Ensino Fundamental  incompleto (1º ao 5º ano) 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Carregar e descarregar veículos, empilhando materiais em locais indicados, bem 

como ferramentas de trabalho; Utilizar ferramentas manuais, conforme orientação recebida; Auxiliar na 

escavação, transporte e implementação de madeira, ou outro material necessário, para a construção e 

manutenção de mata-burros; Auxiliar na abertura, conservação e cascalhamento das estradas rurais do 

município; Auxiliar as máquinas agrícolas na execução dos serviços a serem desempenhados; Limpar, 

lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos 

especiais; Executar a limpeza de terrenos baldios e logradouros públicos; Recolher entulhos, restos de 

materiais e construção e móveis velhos; Executar outras atribuições que lhes sejam atribuídas. 

 

CARGO: PINTOR 
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REQUISIÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º ano)  + Curso de qualificação de no 

mínimo 80 horas de pintos e/ou experiência mínima de 1 anos como pintor, devidamente 

comprovada. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Preparar e pintar as superfícies externas e internas dos estabelecimentos públicos 

municipais, bem como das obras que sejam de responsabilidade do município; Executar pequenos 

reparos necessários a boa realização do serviço de pintura; Emassar, raspar, limpar e cobrir quando 

necessários avariais; Pintar letras e faixadas decorativas, baseando-se nas especificações do trabalho e 

nos desenhos, Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao cargo 

ou que lhe forem atribuídas. 

CARGO: Fiscal Municipal  

REQUISITO: Ensino Superior 

JORNADA DE TRABALHO:  30 horas semanais 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Ensino superior completo nos cursos de: DIREITO e/ou 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA e/ou CIÊNCIAS CONTÁBEIS. ENGENHARIA e/ou 

ARQUITETURA E URBNANISMO. 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à 

tributação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, 

balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos 

previstos em leis, regulamentos e códigos do município; instruir processos tributários, efetuando 

levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas 

concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as cobranças da 

Secretaria da Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos 

municipais; elaborar o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo 

uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições junto a órgão municipal 

ou instituições financeiras; executar tarefas utilizando-se de recursos de informática; elaborar relatório 

de vistoria; executar outras tarefas correlatas. 
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