
 

PROJETO DE LEI Nº. 02, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE O 
PLANO DE CARREIRA E DA FORMA DE 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 
CONSTANTES DO ARTIGO 1º DA 
PRESENTE LEI, REVOGA A LEI 
MUNICIPAL Nº 2.508, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2.011 E A LEI 
MUNICIPAL Nº 2.509, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2.011 E SUAS 
ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 

A Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES, 
Prefeita Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de 
Itirapina aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Seção I 

DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS 
SECRETARIAS CONSTANTES DO ARTIGO 1º DA PRESENTE LEI E SEUS 

OBJETIVOS 
 
ARTIGO 1º - Esta lei consolida a legislação municipal, referente ao Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Itirapina lotados na Secretaria 
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria 
Municipal de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria Municipal da 
Fazenda, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de 
Projetos e Obras, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, e outras que forem instituídas e estrutura a 
forma de provimento e remuneração destes profissionais e denominar-se-á Plano 
de Carreira e Remuneração dos Servidores Municipais. 
 
Parágrafo Único - Constitui o objeto da presente lei, a valorização dos servidores 
públicos municipais, com a consequente remuneração e dignificação dos 
serviços.  

 



 

ARTIGO 2º - Os Professores que compõem a Carreira do Magistério Municipal e 
os servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde terão Plano de Carreira 
regulamentado por Legislação Própria, aplicando-se subsidiariamente e por 
dependência o presente no que couber. 
 
ARTIGO 3º - O regime jurídico dos servidores enquadrados neste Plano de 
Carreira é o da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 
 
                                           
 

CAPÍTULO II 
 

DO INGRESSO NA CARREIRA 
 
ARTIGO 4º - O ingresso inicial no serviço público municipal para ocupar emprego 
permanente, depende de prévia habilitação em concurso público de provas e de 
provas e títulos, realizado sempre por equipe especializada, que tenha vencido 
certame licitatório, obedecida a ordem de classificação dos candidatos e o prazo 
de sua validade.         

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA CARREIRA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 

Seção I 
DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS 

 
ARTIGO 5º - São próprias do quadro de pessoal técnico-administrativo do 
Município de Itirapina as atividades relativas à manutenção de apoio técnico-
administrativo e operacional necessárias ao cumprimento dos objetivos e a 
prestação dos serviços públicos de competência das Secretarias constantes do 
Artigo 1º da presente lei e outras que forem instituídas. 
 
 

 
Seção II 

DAS CLASSIFICAÇÕES DOS EMPREGOS PERMANENTES 
 
ARTIGO 6º - Os empregos permanentes do pessoal técnico-administrativo são 
classificados em três grupos denominados Nível Básico (NB), Nível Médio (NM) e 
Nível Superior (NS), cada um deles subdividido em subgrupos. 

 
ARTIGO 7º - Integram o Grupo Nível Básico (NB) os empregos que englobam as 
atividades de prestação de serviços, manutenção, conservação e de apoio 
operacional que requeiram escolaridade correspondente ao Ensino Fundamental 



 

I (5º ano completo), conforme pertençam ao subgrupo NB-01 e NB-02 e; Ensino 
Fundamental II (9º ano completo), conforme pertençam ao subgrupo NB-03, NB-
04 e NB-06 e Ensino de Nível Médio Completo, conforme pertençam ao 
subgrupo NB-05.  
     
Artigo 8º - Integram o Grupo Nível Médio (NM) os empregos que envolvam 
atividades técnico-administrativas, para cujo exercício é exigida escolaridade 
correspondente ao Ensino de Nível Médio Completo, conforme pertençam ao 
subgrupo NM-01, NM-01-A, NM-02, NM-01-B e NM-03. 
 
ARTIGO 9º - Integram o Grupo Nível Superior, os empregos que envolvam as 
atividades técnico-administrativas, para cujo exercício é exigida formação de 
Ensino Superior e Registro no Conselho competente, conforme pertençam 
aos subgrupos NS-01, NS-01-nutricionista II, NS-01-contador II, NS-02, NS-02-
engenheiro II, NS-02-A, NS-02-A-procurador II e NS-02-B. 
 
ARTIGO 10 - A relação de Empregos Permanentes dos grupos Nível Básico, 
Nível Médio e Nível Superior contendo quantitativo de vagas, carga horária é 
aquela constante do Anexo II desta Lei. 
 
Parágrafo Único - Para efeitos de remuneração, após a alteração da 
nomenclatura do subgrupo, serão mantidos os valores salariais determinados 
nesta lei. Havendo a necessidade para o Serviço Público Municipal, poderão ser 
criados novos empregos e incluídos nos anexos acima previstos, respeitando os 
critérios desta Lei. 

 
Seção III 

DOS CARGOS EM COMISSÃO  
     
ARTIGO 11 - Os Cargos em Comissão (CC) são de livre nomeação e exoneração 
pela autoridade competente. 
 
ARTIGO 12 - Os Cargos em Comissão previstos nesta Lei, poderão ser 
nomeados livremente, sejam servidores de carreira ou não, desde que preencham 
os requisitos legais para a função.       
 
§ 1º – As funções de que trata o caput deste artigo são de livre nomeação e 
exoneração da autoridade competente. 
 
§ 2º - O funcionário do quadro permanente designado para ocupar Cargo em 
Comissão receberá a remuneração deste, com prejuízo do vencimento do 
emprego permanente. 
 
§ 3º - O funcionário do quadro permanente designado para ocupar Cargo em 
Comissão poderá a seu critério, optar pela sua remuneração do cargo de carreira, 
sem direito a outras gratificações.  
 



 

§ 4º - Uma vez exonerado do Cargo em Comissão, o funcionário do quadro 
permanente deixará de receber a remuneração correspondente, voltando a 
perceber apenas o vencimento do emprego permanente. 
 
ARTIGO 13 – O Cargo em Comissão de Procurador Geral (CC-01A), será de livre 
nomeação exoneração, mas a sua escolha está restrita aos ocupantes dos cargos 
de carreira de Procurador do Município de Itirapina.  
 
ARTIGO 14 – A relação dos Cargos contendo o quantitativo de vagas e carga 
horária, estão relacionadas no Anexo II da presente Lei. 
 
Parágrafo Único – Havendo a necessidade para o serviço público municipal, 
poderão ser criados novos Cargos em Comissão e incluídos nos anexos desta 
legislação mediante Lei própria. 
 
                                            

Seção IV 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  

 
ARTIGO 15 - Ao servidor investido em função gratificada, que acarrete o 
desempenho de atribuições que excedam as do emprego permanente, é devida 
uma gratificação pelo seu exercício. 
 
§ 1º - A gratificação pelo exercício de função não constitui situação permanente e 
sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da função que excede as 
atribuições do cargo.  
 
§ 2º - Somente serão designados para o exercício de função gratificada 
servidores públicos efetivos do quadro permanente da Prefeitura, com vistas a 
garantir a estabilidade e qualidade da gestão pública.  
 
§ 3º - Os valores das gratificações a serem concedidos aos servidores designados 
para exercer as funções gratificadas obedecerão a gradação prevista nos anexos 
desta Lei.  
 
§ 4º - A descrição e o quantitativo das funções gratificadas obedecerão ao quanto 
previsto nos Anexos I e II desta Lei, respectivamente.  
 
§ 5º - O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado 
proporcionalmente ao período de efetiva atuação dos beneficiários.   
 
ARTIGO 16 - Os padrões dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
estão relacionados no Anexo III da presente Lei. 
 



 

Seção V 

DOS FUNCIONÁRIOS DE CONVÊNIO E ESTÁGIARIOS 

ARTIGO 17 – Haverá ainda nos quadros dos funcionários públicos municipais, 
duas modalidades, cuja contratação dar-se-á por prazo determinado: 

I – Servidores convênio; 

II – Estagiários.  
 

§ 1º – Servidores Convênio são aqueles investidos de função pública, não 
permanente, de caráter excepcional e temporário, que terão acesso ao quadro de 
funcionalismo, mediante convênio, cuja carga horária e salários serão instituídos 
através do próprio convênio, ou lei municipal específica. 
 
§ 2º – Estagiários, são os servidores investidos de função pública, não 
permanente, de caráter temporário, cuja carga horária e salários serão instituídos 
através de lei ou convênio com escolas, instituições de ensino, universidades e 
entidades declaradas de utilidade pública, municipal, estadual e federal, ou de lei 
municipal específica. 

 

ARTIGO 18 – Nas contratações temporárias e por prazo determinado que tratem 
o artigo anterior: 

I – A Administração Pública Municipal poderá, mediante convênio, receber 
funcionários ou servidores públicos lotados junto ao serviço público Estadual e 
Federal, sendo que estes funcionários perceberão suas vantagens diretamente do 
órgão no qual encontram-se lotados.  
 
II – No caso destes funcionários de convênio, com carga horária semanal igual ou 
inferior a 30 (trinta) horas, serem convocados pelo Chefe do Executivo ou pelo 
Secretário da pasta para prestar serviços em jornada integral de 40 (quarenta) 
horas semanais, caso concordem com o aumento de jornada terão a 
remuneração suplementada proporcionalmente, pelo número de horas 
trabalhadas, sobre as quais, em hipótese alguma, incidirá o adicional previsto no 
Inciso XVI do Artigo 7º da Constituição Federal, “horas extras”. 

 
III – Os funcionários estagiários terão a carga horária, não podendo ultrapassar 06 
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, e a remuneração, a título de 
ajuda de custo, estipuladas por meio de lei específica.  
 
IV – Os funcionários estagiários não terão vínculo empregatício com a 
Municipalidade; farão jus apenas à ajuda de custo e ao crédito cartão 
alimentação, não incidindo, portanto, na folha de pagamento da administração. 
 



 

§ 1º – As contratações temporárias de que tratam os Artigos anteriores terão 
duração de: 

 
I – Funcionários Convênios, pelo prazo em que durar o convênio; 
II – Estagiários, por seis meses, renováveis sucessivas vezes, até 02 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, ou até o término do 
curso. 

 
§ 2º – Poderão ser rescindidas, a qualquer tempo, as contratações que não 
atendam ao interesse público e às normas estabelecidas nos convênios e termos 
de estágio.    

   
Seção VI 

 
DA JORNADA DE TRABALHO DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 

ARTIGO 19 – O mês de trabalho da municipalidade de Itirapina compreende-se 
em 05 (cinco) semanas. 

 
§ 1º – Os funcionários ocupantes de empregos permanentes, com carga horária 
semanal igual ou inferiores a 30 (trinta) horas, poderão ser convocados pelo Chefe 
do Executivo para prestar serviços em jornada integral de 40 (quarenta) horas 
semanais e, caso concordem com o aumento de jornada, terão a remuneração, 
suplementada proporcionalmente, pelo número de horas trabalhadas, sobre as 
quais em hipótese alguma incidirá o adicional previsto no Inciso XVI do Artigo 7º 
da Constituição Federal, “horas extras”. 

        
§ 2º - Haverá funcionários ocupantes de empregos permanentes em regime de 
escala de 12 (doze) horas de trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de descanso. O 
funcionário que presta serviços em regime de escala de 12 (doze) horas de 
trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de descanso nos meses que houver o 16° dia 
de trabalho poderá requerer em folga ou caso trabalhado receberá como horas 
extras em 50%. 
  
§ 3º - Haverá ainda, por derradeiro, servidores plantonistas em casos de serviços 
inadiáveis, indispensáveis, urgentes ou que por sua natureza, a não realização 
contrarie o interesse público, cuja remuneração se dará de conformidade com 
esta lei, consoante a atividade exercida.  
 
§ 4º - O funcionário concursado ou contratado temporariamente que estiver em 
sobreaviso, em regime de pronto atendimento deverá receber á titulo de 
disponibilidade o adicional de igual a 1/3 (um terço) do padrão 1 (um) do seu 
subgrupo. Somente deverá ser permitido o regime de sobreaviso aos servidores 
que desempenharem suas funções de caráter essenciais e emergenciais desde 
que previamente autorizado por escrito pela chefia imediata. O adicional de que 



 

se trata o presente artigo, deverá ser pago enquanto perdurar o regime de 
disponibilidade, sendo de caráter temporário e não integra a remuneração. 
                                
§ 5º - Os funcionários lotados nas Secretarias Municipais inclusas no artigo 1º da 
presente lei, terão fixado por esta legislação a quantidade máxima de 60 horas 
extras mensais efetivamente trabalhadas, não podendo ultrapassar o estipulado.   
    
§ 6º - Caso haja a necessidade de convocar o funcionário para hora extra, em 
caso de serviços inadiáveis, que a sua não realização contrarie o interesse 
público e a municipalidade fica determinado: que o funcionário deverá ser 
convocado pelo seu chefe imediato através de um formulário de autorização 
preenchido em 03 (três) vias sendo, 1 (uma) via para o funcionário, 01 (uma) via 
para a chefia que autorizou, e 01 (uma) via deverá ser encaminhada para o 
departamento de pessoal (DP). 
 
§ 7º - Em casos que o formulário de autorização não estiver devidamente 
preenchido, não for enviado ao RH, e não constar com a concordância do 
funcionário, a chefia imediata deverá arcar com o pagamento remunerado das 
horas extras efetuadas ao funcionário.  
 
§ 8º - Em casos que o funcionário efetue hora extra sem o preenchimento do 
formulário de autorização pela chefia imediata o mesmo, não terá a hora extra 
contabilizada para remuneração, ficando assim sem o direito de reclamá-las. 
Compete à chefia imediata ter a concordância do funcionário, neste formulário de 
autorização, devidamente preenchido, conforme modelo no Anexo IV nesta Lei, 
com numeração impressa. 
 
§ 9° - Em situações em que o limite de horas previsto no parágrafo sexto estiver 
esgotado, os serviços deverão ser executados por funcionário da mesma função e 
que estiver dentro daquele mês com limite para horas extras disponíveis. 
 
§ 10 – É permitido o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês ou por banco de 
horas por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses.  
 
ARTIGO 20 - Os empregos permanentes terão os vencimentos previstos no 
Anexo III, conforme pertençam a cada um dos Subgrupos integrantes dos Níveis 
Básico, Médio ou Superior, cujos valores poderão ser corrigidos mediante Lei e 
observada às dotações orçamentárias e a disponibilidade dos recursos 
financeiros. 
 
§ 1º O sistema de remuneração da carreira dos profissionais enquadrados neste 
Plano de Carreira estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os 
padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e 
complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira 
profissional. 



 

 
§ 2º - Cada um dos Subgrupos compreende doze padrões de vencimentos, sendo 
o menor deles referente ao Grupo Nível Básico, e havendo entre um padrão e 
outro de vencimentos uma diferença percentual de 3 (três) por cento. 
 
ARTIGO 21 - Os Cargos em Comissão serão remunerados de acordo com os 
valores estabelecidos no Anexo III, cujos valores poderão ser corrigidos mediante 
Lei e observadas as dotações orçamentárias e a disponibilidade dos recursos 
financeiros. 
 

       I – Os Secretários Municipais terão seu salário fixado por Projeto de Lei de 
iniciativa do Legislativo Municipal, nunca inferior aos vencimentos pagos aos 
Cargos em Comissão, referência salarial CC-01B, estabelecidos no Anexo III. 
 

       II – As reposições salariais dar-se-ão, nos mesmos percentuais e nas mesmas 
datas bases dos demais servidores públicos municipais, excluídos o Secretário 
Municipal, que será regulado por legislação própria.  

 
 

Seção VII 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 
ARTIGO 22 – O servidor titular de emprego permanente terá progressão funcional 
e ascenderá verticalmente na carreira nas seguintes situações: 
 
I – Progressão por Triênio 
 
II – Progressão por Titulação Acadêmica  
 
§ 1º - Triênio - A progressão por permanência ocorrerá a cada (03) três anos 
ininterruptos e de efetivo exercício no serviço público municipal, de um nível para 
outro no padrão de vencimento dentro do mesmo subgrupo. 

 
§ 2º - Progressão Acadêmica – a progressão acadêmica ocorrerá através de 
qualificação técnica devendo ser requerido pelo servidor e mediante 
comprovação, de acordo com seguintes critérios: 
 
I - Conclusão de cursos ou obtenção de títulos sem relação direta com o emprego 
ocupado e que exceda às suas exigências, dará direito a um padrão. 
 
II – Conclusão de cursos ou obtenção de títulos que tenham relação direta com o 
emprego ocupado e que excedam às exigências dará direito ao número de 
padrões a seguir estabelecidos: 
 
 
 
 



 

 
GRUPO NIVEL BÁSICO  
 
Curso de 60 a 179 horas 1 padrão 
Curso de 180 a 360 horas 2 padrões  
Conclusão de Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio ou Ensino Superior 3 padrões 

 
GRUPO NIVEL MÉDIO  
 
Curso de 90 a 219 horas 1 padrão 
Curso de 220 a 360 horas 2 padrões 
Conclusão de Ensino Superior ou Pós-
Graduação  3 padrões 

 
GRUPO NIVEL SUPERIOR 
 

CURSOS / 
ESPECIALIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA ASCENDE 

Aperfeiçoamento ou cursos  De 90 a 219 horas 1 padrão 
Aperfeiçoamento ou cursos De 220 a 360 horas 2 padrões 
Pós-Graduação  A partir de 360 horas 3 padrões 
Mestrado - 4 padrões 
Doutorado - 5 padrões 
 

 
§3º - A ascensão de padrão será concedida uma vez para cada um dos títulos 
relacionados nos quadros acima, dentro do período mencionado no parágrafo 
quarto deste artigo, à exceção dos títulos de mestrado e doutorado que apenas 
serão concedidos uma única vez. 
 
§ 4º - A titulação ou qualificação obtida pelo servidor ensejará apenas uma 
progressão funcional, e será revista a cada quinquênio para a apuração dos 
cursos realizados, não sendo considerados os já apurados para novas 
progressões. 

  
§ 5º - Os requerimentos e comprovantes da qualificação serão arquivados no 
prontuário do servidor, juntamente com cópia do ato de concessão. 
 
§ 6º - Para efeito de progressão funcional, poderão ser somadas cargas horárias 
de cursos, desde que não inferiores a 30 (trinta) horas, a cada quinquênio, para 
atingir as cargas horárias previstas nos grupos descritos no inciso II. 
 
§ 7º - As titulações já exigidas para provimento dos empregos públicos, em 
conformidade com o Anexo II desta Lei, não legitimarão progressão funcional dos 
termos §2º, alíneas I e II, do caput deste artigo.  



 

  
CAPÍTULO IV 

 
DO QUANTITATIVO DE EMPREGOS E FUNÇÕES 

 
ARTIGO 23 - Ficam unificados os empregos públicos da administração pública 
municipal e serão todos regidos exclusivamente por esse plano de cargos e 
carreiras: emprego de Servente de Limpeza, emprego de Porteiro, emprego de 
Vigia Geral, emprego de Motorista, emprego de Auxiliar Administrativo, emprego 
de Recepcionista, emprego de Almoxarife, emprego de Assistente em 
Administração, emprego de Assistente Social, emprego de Psicólogo e emprego 
de Instrutor de Informática. 
 
§ 1º - Em decorrência da unificação do artigo anterior, o novo número de vagas 
será para cada cargo: emprego de Servente de Limpeza (40), emprego de 
Porteiro (15), emprego de Vigia Geral (25), emprego de Motorista (22), emprego 
de Auxiliar Administrativo (43), emprego de Recepcionista (26), emprego de 
Almoxarife (3), emprego de Assistente em Administração (30), emprego de 
Assistente Social (5), emprego de Psicólogo (4) e emprego de Instrutor de 
Informática (21). 
 
§ 2º - Os cargos unificados serão enquadrados na referência salarial 
correspondente ao mesmo emprego deste plano de cargos e carreiras.  
 
§ 3º - Os empregados que ocupem os empregos listados no caput deste artigo, 
que atualmente estejam lotados na Secretária da Saúde e na Secretária da 
Assistência Social, lá permanecerão lotados até que haja imperiosa necessidade 
ou interesse público devidamente justificado para sua mudança.   
 
ARTIGO 24 - Ficam unificados os empregos públicos da administração pública 
municipal e serão todos regidos exclusivamente por esse plano de cargos e 
carreiras: emprego de Nutricionista I e Nutricionista, que passam a denominar-se 
apenas de Nutricionista I.  
 
§ 1º - Em decorrência da unificação do artigo anterior, o novo número de vagas 
será: emprego de Nutricionista I (3). 
 
§ 2º - Os cargos unificados serão enquadrados na referência salarial 
correspondente ao mesmo emprego deste plano de cargos e carreiras.  
 
§ 3º - Os empregados que ocupem os empregos listados no caput deste artigo, 
que atualmente estejam lotados na Secretária da Saúde e na Secretária da 
Assistência Social, lá permanecerão lotados até que haja imperiosa necessidade 
ou interesse público devidamente justificado para sua mudança.   
 
ARTIGO 25 - O emprego de Assistente em Administração que esteja ocupado 
será extinto na vacância.  



 

 
Parágrafo Único – Ficam reduzidos os empregos de Assistente em 
Administração das atuais 30 (trinta) vagas para 24 (vinte e quatro) vagas de 
Assistente em Administração.  
 
ARTIGO 26 – O emprego de Fiscal de Tributos passa a vigorar com os 
acréscimos nas descrições do anexo I desta Lei.  
 
ARTIGO 27 – Os empregos de Contador I, Nutricionista I, Engenheiro Civil I, 
Procurador I e Técnico de Esportes que estejam ocupados serão extintos na 
vacância. 
 
§ 1º - Ficam reduzidos os empregos de Contador I das atuais 2 (duas) vagas para 
1 (uma) vaga de Contador I, obedecido o disposto no caput deste artigo.  
 
§ 2º - Ficam reduzidos os empregos de Nutricionista I das atuais 3 (três) vagas 
para 2 (duas) vagas de Nutricionista I, obedecido o disposto no caput deste artigo. 
 
§ 3º - Ficam reduzidos os empregos de Técnico de Esportes das atuais 2 (duas) 
vagas para 1 (uma) vaga de Técnico de Esportes, obedecido o disposto no caput 
deste artigo. 

    
ARTIGO 28 - Ficam migrados para este Plano de Cargos e Carreiras Geral os 
empregos públicos de Assistente Social, Educador Social, Pedagogo e Psicólogo.  
 
Parágrafo Único – Os empregos mencionados no caput deste artigo serão 
enquadrados na referência salarial correspondente ao mesmo vencimento do 
padrão de origem, inalteradas as cargas horárias.  
 
ARTIGO 29 - Ficam migrados para este Plano de Cargos e Carreiras Geral os 
empregos públicos de Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico de 
Enfermeiro do Trabalho. 
 
Parágrafo Único – Os empregos mencionados no caput deste artigo serão 
enquadrados na nova referência salarial (NM-03) correspondente ao mesmo 
vencimento do padrão de origem, inalteradas as cargas horárias.  
 
ARTIGO 30 - Fica aumentado das atuais 10 (dez) vagas para o cargo de 
Secretário Municipal para 11 (onze) vagas, com referência salarial determinada 
por lei própria de iniciativa do Poder Legislativo.  
 
ARTIGO 31 - Ficam criados os seguintes Cargos em Comissão: 1 (um) cargo de 
Coordenador de Assuntos Institucionais, com referência salarial (CC-01); 1 (um) 
cargo de Coordenador de Convênios, com referência salarial (CC-01); 1 (um) 
cargo de Coordenador de Comunicação, com referência salarial (CC-01); 1 (um 
cargo de Coordenador de Projetos, com referência salarial (CC-01B); 1 (um cargo 
de Coordenador de Proteção e Defesa Civil, com referência salarial (CC-01-B);1 



 

(um) cargo de Diretor de Controle de Dados e Incremento de Arrecadação, com 
referência salarial (CC-01); 1 (um) cargo de Diretor Geral da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, com referência salarial (CC-02); 1 (um) 
cargo de Diretor Geral da Secretaria de Serviços Públicos, com referência salarial 
(CC-02); 1 (um) cargo de Diretor Geral da Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente, com referência salarial (CC-02); 1 (um) cargo de Diretor do Balneário 
Santo Antônio, com referência salarial (CC-01); 1 (um) cargo de Diretor Geral da 
Cultura, com referência salarial (CC-02). 
 
ARTIGO 32 - Ficam alteradas as referências salarias dos cargos em comissão, e 
passam a denominar-se: CC-01A, CC-01ST, CC-01B, CC-01, CC-02, CC-03 e 
obedecerão aos valores constantes do Anexo III desta Lei.  
 
ARTIGO 33 - Os cargos em comissão de Assessor Especial de Gabinete 
passarão a ser enquadrados na referência salarial CC-01B. 
 
ARTIGO 34 - Os empregos permanentes de Almoxarife, Fiscal de Tributos, Fiscal 
de Obras, Fiscal de Posturas terão sua remuneração base majorada em 43,50%, 
os empregos permanentes de Auxiliar de Compras, Auxiliar de Junta Militar, 
Auxiliar Administrativo terão sua remuneração base majorada em 34,50%, os 
empregos permanentes de Controlador Geral do Município e Procurador II terão 
sua remuneração base majorada em 31,90%.  
 
§ 1º - Fica criada a referência salarial NM-01B onde serão enquadrados os 
empregos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Compras e Auxiliar da Junta 
Militar.  
 
§ 2º - Fica criada a referência salarial NS-02B onde será enquadrado o emprego 
de Controlador Geral do Município. 
 
§ 3º - Os aumentos de que trata o caput deste artigo incidirão após a aplicação do 
reajuste previsto no artigo 40 desta Lei.  
 
ARTIGO 35 - O cargo em comissão de Superintendente do Tesouro Municipal 
terá sua remuneração base majorada em 31,90% 
 
Parágrafo Único – O aumento de que trata o caput deste artigo incidirá após a 
aplicação do reajuste previsto no artigo 40 desta Lei.  
 
ARTIGO 36 - Fica aumentado das atuais 7 (sete) vagas para o cargo de Assessor 
de Secretaria para 11 (onze) vagas, com referência salarial CC-03. 
 
Parágrafo Único – As descrições do cargo de Assessor de Secretaria passam a 
vigorar com os acréscimos nas descrições do anexo I desta Lei.  
 
ARTIGO 37 – Para os empregos permanentes de Nutricionista II, Contador II, 
Engenheiro II e Procurador II, ficam atualizadas as nomenclaturas de suas 



 

referências salariais, que passarão a ser denominadas, respectivamente: NS-01-
nutricionista II, NS-01-contador II, NS-02-engenheiro II, e NS-02-A-procurador II.  

 
ARTIGO 38 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, que terão seus 
quantitativos e padrões estabelecidos nos anexos desta lei:  Diretor do 
Departamento de Pessoal, Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar, Vice-Presidente da Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, Secretário da Comissão 
Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, Agente de 
Contratação, Equipe Permanente de Apoio, Equipe Temporária de Apoio, Diretor 
do Departamento de Patrimônio, Diretor da Divisão de Serviços Urbanos, Diretor 
da Divisão de Serviços Rurais, Diretor da Divisão Administrativa de Serviços 
Públicos, Diretor da Divisão de Saneamento Básico, Diretor da Equipe de 
Manutenção do Saneamento Básico, Coordenador do Pedágio Municipal e 
Portaria do Broa, Coordenador Pedagógico de Esportes, Assessor Geral do 
Tesouro Municipal, Diretor Financeiro, Diretor de Gestão de Despesas, Diretor do 
Cadastro Fiscal, Diretor de Lançamento e Arrecadação, Diretor de Fiscalização, 
Coordenador financeiro e orçamentário da rede direta e indireta público privado, 
Coordenador da Proteção Social Básica e Especial de média e Alta Complexidade 
e Programas Complementares, Coordenador do CRAS, Coordenador de Controle 
de Dados do SUAS de Cadastro Único, Benefícios e Vigilância Socioassistencial, 
Diretor da Divisão Administrativa da Educação, Diretor da Divisão de Transportes 
da Educação, Diretor da Divisão de Merenda Escolar e Ouvidor.  
 
ARTIGO 39 - Ficam criadas as referências salarias das funções gratificadas, 
denominando-se: FG-01A, FG-01, FG-02, FG-03, FG-04, e obedecerão aos 
valores constantes do Anexo III desta Lei, que serão aplicadas para todos os 
Planos de Cargos e Carreiras do Município de Itirapina, a exceção das 
gratificações previstas no Plano de Cargos e Carreiras do Magistério do Município 
de Itirapina, que possuirá funções gratificadas próprias. 
 
ARTIGO 40 - Os vencimentos dos servidores públicos lotados no Gabinete do 
Prefeito e nas Secretarias Municipais de Administração, Serviços Públicos, 
Saneamento Básico, Esporte e Lazer, Turismo e Meio Ambiente, Fazenda, 
Assuntos Jurídicos, Projetos e Obras, Educação e Cultura, Assistência e 
Desenvolvimento Social e Saúde; ficam recompostos em 10,00% (dez por cento), 
cujos valores estão constantes do Anexo III da presente lei. 
 
Parágrafo Único – Não estão incluídas no reajuste de que trata o caput deste 
artigo, as Funções Gratificadas e seus padrões criados por esta lei.  
 
ARTIGO 41 – Em decorrência do reajuste concedido no artigo anterior, o Artigo 4º 
da Lei Municipal nº 2.529 (educador presente), de 15/12/2011, passa a vigorar, 
com as seguintes alterações:  

 
I - Profissionais do Magistério: 
 



 

a) R$ 180,00 para carga horária de 40 horas semanais 
 
b) R$ 152,00 para carga horária de 30 a 39 horas semanais 
 
c) R$   106,00 para carga horária de 20 a 29 horas semanais 
 
d) R$   62,00 para carga horária de 10 a 19 horas semanais 
 
e) R$   32,00 para carga horária abaixo de 10 horas semanais 

 
II - Demais servidores públicos: 
 
a) R$ 112,00 para carga horária de 40 horas semanais 
 
b) R$   69,00 para carga horária de 30 horas semanais 
 
c) R$   56,00 para carga horária de 20 horas semanais 
 
ARTIGO 42 – Em decorrência do reajuste concedido no artigo 40, a remuneração 
dos Conselheiros Tutelares estabelecida no artigo 14, da Lei Municipal nº 2.624, 
de 15/05/2013, passa a vigorar com o valor mensal de R$ 1.868,10 (um mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos). 
 
ARTIGO 43 – Em decorrência do reajuste concedido no artigo 40, a remuneração 
das diárias constante do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2885, de 29 de maio de 
2018 será de R$ 76,37 (setenta e seis reais e trinta e sete centavos). 
 
ARTIGO 44 – O valor do vale alimentação será majorado na forma a seguir 
determinada: de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para R$ 600,00 
(seiscentos reais) para os que recebem até 1,5 (um e meio) salários mínimos 
mensais, de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para R$ 520,00 
(quinhentos e vinte reais) para os que recebem até 03 (três) salários mínimos e 
de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) para R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 
para os que recebem acima de 03 (três) salários mínimos. 
 
ARTIGO 45 - Ficam criadas 06 (seis) vagas de Auxiliar de Creche, totalizando 36 
(trinta e seis) vagas no quadro municipal, enquadrados na referência salarial NB-
01, com carga horária de 40 horas semanais. 
 
ARTIGO 46 - Ficam criadas 06 (seis) vagas de Auxiliar Administrativo, totalizando 
49 (quarenta e nove) vagas no quadro municipal, enquadrados na referência 
salarial NM-01B, com carga horária de 40 horas semanais. 
 
ARTIGO 47 – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de verbas próprias do Orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
 
 



 

CAPITULO VI 

DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

ARTIGO 48 - O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante do 
Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do quadro de funcionários 
municipais, é o instrumento de unificação da Política de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, devendo, na sua concepção, abranger 
critérios capazes de avaliar, na sua inteireza, a qualidade dos processos de 
trabalho, servindo ainda como retro alimentador do Programa de Qualificação 
para as Secretarias Municipais que integram este Plano de Carreira. 

  
ARTIGO 49 - A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação 
de Desempenho consubstanciada em legislação específica e, dentre outros, 
observará: 

  
I - o caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de 
Desempenho; 

 
II - a abrangência do processo de avaliação, com fixação de indicadores de 
desempenho do servidor, que considerem não só a avaliação da sua chefia 
imediata, como também o processo e as condições de trabalho da sua unidade de 
lotação e a sua auto-avaliação; 

 
III - a valorização do funcionário municipal, pela sua participação em atividades 
extra-funcionais, assim consideradas aquelas pertinentes ao exercício de 
funções/atividades de relevância institucional, tais como, execução de projetos, 
membros de comissões e de grupos de trabalho e instrutor e/ou coordenador de 
eventos originários do Programa de Qualificação Profissional. 

 
 

CAPITULO VII 
DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

 
ARTIGO 50 - As Secretarias Municipais que integram este Plano de Carreira 
poderá instituir e regulamentar formas de premiação, destinadas ao funcionário 
efetivo, contratado temporariamente ou comissionado por serviços prestados a 
Secretaria Municipal especifica e no âmbito municipal, nos seguintes termos: 
 
I - por desempenho de resultado no exercício das funções, reconhecido por 
usuários e/ou servidores no município de Itirapina; 
 
II - pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas cientificas, publicações, 
entre outros, que contribuam para a melhoria dos serviços no município de 
Itirapina; 
  



 

Parágrafo Único – O prêmio de que trata o caput será regulamentado por 
Portaria determinada pelo Executivo Municipal, através de indicação da Secretaria 
Municipal especifica, podendo ser representado por dias de folga, no limite de 20 
(vinte) dias no ano, fracionado em quatro períodos corridos, ou em moeda 
corrente, sendo este último remunerado proporcionalmente a 20 dias com base 
na sua remuneração mensal atual. 

 
ARTIGO 51 - Além dos previstos em outras normas municipais e ou especificas, 
deverá ser direito dos integrantes do Quadro dos Profissionais do município de 
Itirapina, mediante a prévia consulta e autorização da Secretaria Municipal onde o 
funcionário estiver lotado, a oportunidade de frequentar cursos de capacitação e 
treinamento que visem à melhoria de seu desempenho e aprimoramento do 
processo profissional. 
 
 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Seção I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ARTIGO 52 – Integram-se a este Plano de Carreira e Remuneração, no que 
couber, o titular de empregos permanentes e efetivos dos servidores municipais 
lotados nas Secretarias Municipais constantes do artigo 1º da presente lei, 
admitido através de concurso público. 

 
ARTIGO 53 – O Funcionário Público Municipal poderá ser dispensado do serviço 
público, desde que respeitado o seu direito constitucional de ampla defesa, no 
caso em que se configurar falta grave será aplicado o disposto da Lei vigente. 
 
 ARTIGO 54 – Para efeitos de comprovação da conclusão do curso de ensino 
fundamental ou médio, será considerado o Certificado ou Diploma devidamente 
expedido ou convalidado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação.  

  
ARTIGO 55 – Para efeitos de comprovação de curso superior ou de pós-
graduação, mestrado ou doutorado será considerado Diploma, expedido ou 
convalidado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 

Seção II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 



 

ARTIGO 56 - As disposições, direitos e vantagens da presente Lei somente são 
aplicáveis e se estendem aos funcionários públicos efetivos submetidos aos 
preceitos e demais normas reguladoras desta Lei, sujeito ao regime jurídico 
celetista, de conformidade com os princípios constitucionais e com as demais leis 
municipais pertinentes que não conflitarem com a presente lei. 

 
ARTIGO 57 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos regulamentares 
necessários à execução da presente lei. 

 
ARTIGO 58 - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por 
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário, na forma legal.  
 
ARTIGO 59 - É vedado o acumulo de cargos de emprego permanente, com 
exceção daqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 
                                  
ARTIGO 60 - Os profissionais regidos por esta lei poderão prestar serviços em 
outra unidade pública ou privada, desde que haja compatibilidade de horários, 
com exceção do cargo em comissão de Secretário Municipal, que será de 
dedicação exclusiva. 
 
ARTIGO 61- Fica assegurado o direito dos servidores lotados nas secretarias do 
artigo 1º de participar da revisão do plano de carreira quando houver. 

  
ARTIGO 62 – Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de sua aprovação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
 

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES 
Prefeita Municipal 

 
 
 

PUBLICADA NA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PERMANENTES 
 

1. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL BÁSICO (NB): 
 

SUBGRUPO NB-01: Empregos que exigem o 5º ano completo  
(Fundamental I) 

 
AUXILIAR DE COZINHA 

Descrição das Atividades 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o 
cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada 
prato e para atender ao programa alimentar da unidade; 
Auxiliar no pré-preparo da alimentação, em tarefas como lavar, descascar, picar, 
moer, escolher, etc.; 
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das 
refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de 
uso; 
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a 
fim de servir aos alunos; 
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade 
dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; 
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a 
posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; 
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
a elaboração de relatórios; 
Manipular, higienizar, preparar e distribuir a alimentação escolar da rede de 
ensino municipal; manter a higiene dos espaços, utensílios e mobiliários da 
cozinha;  
Controlar, receber, higienizar, manipular e organizar os estoques;  
Observar as normas de nutrição, as instruções de preparo e determinações da 
Nutricionista responsável, cumprindo o cardápio definido pela Nutricionista e 
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou Secretaria 
Municipal da Saúde;  
Participar das formações definidas pelo setor de alimentação ou pela 
Nutricionista responsável;  
Atender as orientações das Nutricionistas e da chefia imediata e direção escolar;  
Observar e controlar os prazos de validades dos produtos de alimentação e 
higiene;  
Notificar a direção escolar, a nutricionista ou à chefia imediata, ocorrências no 
que tange às suas atribuições e ambiente de trabalho;  
Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho;  



 

Zelar pela limpeza, higienização, preservação, manutenção e organização dos 
utensílios, equipamentos e do local de trabalho; 
Higienizar e conservar continuamente limpos e organizados os utensílios, os 
equipamentos e as instalações pertinentes à sua área de atuação; 
Zelar pela guarda dos materiais de limpeza, utensílios, equipamentos e gêneros 
alimentícios à sua disposição; 
Solicitar os materiais e gêneros de consumo de acordo com a real necessidade 
de reposição; 
Apoiar os eventos da Prefeitura quando requerido, para preparar e servir água, 
café e outros; 
Efetuar limpezas extraordinárias decorrentes do derrame de água, café ou outros 
itens relacionados; 
Manter a higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 35h 
 
 

AUXILIAR DE CRECHE 

Descrição das Atividades 
Manter relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança; 
Organizar o ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
desenvolvimento de cada criança); 
Orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, 
vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar; 
Auxiliar nas refeições, alimentando as crianças ou orientando-as sobre o 
comportamento à mesa; 
Controlar os horários de repouso das crianças, preparando a cama, ajudando-as 
na troca da roupa, para assegurar seu bem-estar e saúde; 
Manter-se atualizado quanto às modernas técnicas profissionais; 
Requisitar e manter o suprimento necessário à realização das atividades; 
Zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependências sob sua guarda; 
Observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e 
bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e 
prejuízos; 
Utilizar com racionalidade e economicidade e conservar os equipamentos, 
materiais de consumo e pedagógicos pertinentes ao trabalho; 
Observar regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de 
materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas 
diárias; 



 

Acompanhar e participar sistematicamente dos cuidados essenciais referentes à 
alimentação, higiene pessoal, saúde, educação, cultura, recreação e lazer das 
crianças; 
Participar de programas de capacitação corresponsável; 
Participar em conjunto com o educador do planejamento, da execução e da 
avaliação das atividades propostas às crianças; 
Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica 
do educador; 
Colaborar e assistir permanentemente o educador no processo de 
desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas; 
Receber e acatar criteriosamente a orientação e as recomendações do educador 
no trato e atendimento à clientela; 
Auxiliar o educador quanto à observação de registros e avaliação do 
comportamento e desenvolvimento infantil; 
Participar juntamente com o educador das reuniões com pais e responsáveis; 
Disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas 
atividades; 
Auxiliar nas atividades de recuperação da autoestima, dos valores e da 
afetividade; 
Observar as alterações físicas e de comportamento, desestimulando a 
agressividade; 
Estimular a independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, 
bem como controlar a ingestão de líquidos e alimentos variados; 
Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos berçários; 
Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade; 
Dominar noções primárias de saúde; 
Acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela 
unidade; 
Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função, quando requeridas 
e/ou determinadas pela sua chefia imediata, ou autoridade administrativa 
superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01  40h 
 
 

LIXEIRO 

Descrição das Atividades 
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, 
despejando-o em veículos especiais, contribuindo para a limpeza das mesmas; 
Recolher entulhos de construções, colocados nas calçadas, transportando-os 
para os depósitos apropriados, para garantir a ordem e a limpeza das mesmas; 
Zelar pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo 



 

amontoado ou acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em 
condições de higiene; 
Executar outras tarefas correlatas a seu cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas pela chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 
 

SERVENTE DE ESCOLA 

Descrição das Atividades 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências das escolas: salas 
de aula, salas da administração, sala de professores, sala de monitores, 
laboratório de informática, refeitórios e mesas, banheiros de alunos e de 
funcionários, pátio, quadras, calçadas, que visem o bom funcionamento dos 
prédios; 
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu 
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando 
for o caso; 
Manter arrumado o material sob sua guarda; 
Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do 
setor; 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe, limpos e com boa 
aparência; 
Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho; 
Remover o pó dos móveis, paredes, portas, janelas e equipamentos, espanando-
os, limpando-os, para conservar a boa aparência; 
Limpar escadas, pisos ou tapetes, varrendo, lavando, esfregando, e/ou 
encerando-os a fim de retirar detritos e sujeiras; 
Zelar pela manutenção do pátio escolar, varrendo e recolhendo o lixo; 
Efetuar a limpeza de banheiros, utilizando materiais e produtos adequados bem 
como recolher e repor os papéis sanitários, mantendo a higiene e a boa 
aparência do local; 
Repor papéis, toalhas e sabonetes, objetivando mantê-los em condições de uso; 
Utilizar equipamento adequado para o desempenho das funções; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências das escolas, 
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios; 
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu 
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando 
for o caso; 



 

Manter arrumado o material sob sua guarda; 
Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do 
setor; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 
 

SERVENTE DE LIMPEZA 

Descrição das Atividades 
Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos próprios da 
Prefeitura, ruas, avenidas, praças e demais dependências municipais; 
Limpar pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; 
Remover lixo e detritos; 
Lavar e encerar assoalhos; 
Fazer arrumações em locais de trabalho; 
Proceder a remoção e a conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; 
Transportar volumes compatíveis com a sua função; 
Proceder à lavagem de vidraças, persianas, ralos, caixa-de-gordura e esgotos, 
assim como desentupir pias e ralos; 
Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já 
servidos. 
Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 
dependências de trabalho; 
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu 
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando 
for o caso; 
Manter arrumado o material sob sua guarda; 
Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do 
setor; 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabem, mantendo-os limpos e 
com boa aparência; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 



 

SERVENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 

Descrição das Atividades 
Executar tarefas de natureza operacional; 
Executar trabalhos de conservação e limpeza de vias públicas, prédios públicos, 
praças, centros esportivos, escolas, zoológicos e demais dependências 
municipais; 
Zelar pela limpeza, higienização, preservação, manutenção e organização dos 
utensílios, equipamentos e do local de trabalho; 
Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios da Prefeitura, 
ruas, avenidas, praças, centros esportivos, escolas, zoológicos e demais 
dependências municipais; 
Executar trabalhos de roçagem e capina em terrenos baldios, ruas, rodovias e 
logradouros públicos, bem como providenciar o rastelamento da sujeira restante 
e seu devido acondicionamento para transporte; 
Destroçar pedras, aparando-as para serem utilizadas em construções, 
pavimentações e drenagens, executadas pela Prefeitura, com o emprego de 
ferramentas manuais apropriadas; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 
 

SERVENTE GERAL 

Descrição das Atividades 
Executar trabalhos de abertura de buracos, brocas com uso de trados e recortes 
em alvenaria para passagem de rede de água, esgoto e galerias de águas 
pluviais utilizando de picareta, enxada, pá e outros equipamentos manuais, 
elétricos ou mecânicos devidos; 
Executar trabalhos de auxílio em construções de alvenaria e hidráulica; 
Preparar e carregar concreto e/ou argamassa para reboco; 
Preparar o terreno para execução de calçadas e similares; 
Ajudar a preparar escoramento, colocação e concretagem de laje; 
Plantar grama, desde a preparação até a cobertura; 
Executar trabalhos de carga e descarga de caminhões e similares; 
Carregar carretas ou caminhões; 
Transportar material de um local para outro, inclusive carregando e 
descarregando veículos; 
Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral, providenciando 
produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e 
higiene; 



 

Escavar valas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; 
Executar serviços de auxiliar ou ajudante de pedreiro, carpinteiro etc.; 
Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, 
montando e desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de 
construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, 
preparando solos para plantio, etc.;  
Executar a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros 
públicos;  
Executar atividades de capinação de gramas, capins, matos e efetuar a sua 
retirada; 
Transportar material de um local para outro, inclusive, carregando e 
descarregando veículos; 
Executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de 
mudas, limpeza de pátios, vias públicas, praias, jardins, praças e outros; 
Preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura 
e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  
Aparar grama, limpar e conservar os jardins;  
Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou 
erradicar pragas e moléstias; 
Executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;  
Realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros 
elementos;  
Escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras;  
Efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo; 
Executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais 
pré-determinado; 
Desempenhar trabalhos e funções no combate à Dengue e demais moléstias, 
com remoção de lixo, entulho e demais produtos nocivos por meio de caminhões 
ou veículos próprios; 
Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em repartições 
municipais, providenciando produtos e materiais necessários para manter as 
condições de conservação, manutenção e higiene;  
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o 
seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade de reposição;  
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 
 
 
 



 

AJUDANTE DE ENCANADOR – CARGO EXTINTO NA VACÂNCIA 

Descrição das Atividades 
Ajudar na execução de serviços de instalação, reparos e manutenção de redes 
de distribuição de água potável e; redes coletoras, emissários e estação de 
tratamento de esgotos; calhas e condutores de águas pluviais nos próprios 
públicos, de acordo com determinação de seu superior. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.189,87 NB-01 40h 
 
 

SUBGRUPO NB-02: Empregos que exigem o 5º ano completo  
(Fundamental I) 

 
AUXILIAR DE ESCOLA 

Descrição das Atividades 
Executar tarefas ligadas à zeladoria, vigilância e atendimento aos alunos e seus 
pais; 
Cuidar dos mobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógicos. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

COZINHEIRA 

Descrição das Atividades 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, cumprindo o 
cardápio definido pela Nutricionista e aprovado pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura ou Secretaria Municipal da Saúde, observando as 
quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e 
cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para 
atender ao programa alimentar da unidade; 
Preparar as refeições, colocando-as em recipientes apropriados a fim de servir 
aos alunos; 
Orientar as auxiliares quanto ao pré-preparo dos gêneros alimentícios; 
Responsabilizar-se pelo recebimento e armazenamento dos gêneros 
alimentícios, observando suas quantidades, qualidade e prazos de validade; 
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a 
posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; 
Garantir a limpeza e higienização geral de cozinhas, despensas, utensílios e 



 

equipamentos em geral. Preencher formulários de controle de estoque de 
gêneros alimentícios em conjunto com a chefia imediata; 
Zelar pelo armazenamento e guarda adequado dos utensílios e equipamentos de 
trabalho; Manter a chefia imediata informada de qualquer acontecimento ou 
situação inadequada que impeça o desenvolvimento do trabalho; 
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
a elaboração de relatórios; 
Participar das formações definidas pelo setor de alimentação ou pela 
Nutricionista responsável;  
Atender as orientações das Nutricionistas e da chefia imediata e direção escolar;  
Notificar a direção escolar, a nutricionista ou à chefia imediata, ocorrências no 
que tange às suas atribuições e ambiente de trabalho;  
Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho;  
Executar tarefas correspondentes ao preparo e à distribuição de refeições, 
selecionando os ingredientes necessários para atender os cardápios 
estabelecidos; 
Solicitar os gêneros alimentícios necessários para o preparo das refeições; 
Preparar as refeições, de acordo com o cardápio estabelecido; 
Disponibilizar as refeições nos locais e horários estabelecidos; 
Manter a higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas; 
Utilizar adequadamente os equipamentos e utensílios básicos de cozinha; 
Prevenir a contaminação dos alimentos; 
Manejar adequadamente as sobras, separar e classificar o lixo; 
Higienizar e conservar continuamente limpos e organizados os utensílios, os 
equipamentos e as instalações da cozinha; 
Coletar e conservar adequadamente as amostras dos alimentos preparados; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 35h 
 
 

JARDINEIRO 

Descrição das Atividades 
Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo 
canteiros, plantando sementes e mudas e dispensando tratos culturais e 
fitossanitários à plantação, para conservar e embelezar parques, jardins e 
alamedas públicas. 
 
 
 



 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

LEITURISTA 

Descrição das Atividades 
Executar as atividades relacionadas com a medição de consumo e as condições 
de conexão do usuário às redes de água e esgotos, baseadas em procedimentos 
internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades; 
Realizar a leitura de cada hidrômetro, registrando-a no referido coletor ou 
planilhas e controles apropriados para fins de emissão das contas; 
Realizar a anotação manual em planilha, quando for encontrado um hidrômetro 
que não tenha dados no coletor e informar a autoridade competente; 
Anotar na planilha todas as ocorrências verificadas no Hidrômetro tais como 
quebrado ou inacessível, repassando as informações à chefia imediata; 
Realizar a entrega domiciliar das contas de água e esgoto; 
Orientar os usuários dos serviços de água e esgoto quanto ao cumprimento das 
leis e regulamentos, pertinentes aos serviços municipais de água e esgoto; 
Informar qualquer irregularidade verificada em suas atividades diárias; 
Realizar levantamento da categoria de cobrança; 
Executar vistorias pertinentes a instruir processos e protocolos administrativos e 
de revisão de contas de competência do Setor ou Divisão; 
Executar a entrega domiciliar de comunicado e/ou aviso impresso de utilidade 
pública pertinente à Prefeitura Municipal e Órgãos Públicos, ou ainda a critério 
dos níveis hierárquicos superiores; 
Entregar notificações sobre o corte de água emitidas pela Divisão de Água e 
Esgoto; 
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos 
superiores, relacionados à sua área de atuação, ou autoridade administrativa 
superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

PORTEIRO 

Descrição das Atividades 
Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de vigilância;  
Percorrer sistematicamente inspecionando as dependências dos prédios 



 

escolares; 
Proibir a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto 
escolar; Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as 
para os lugares desejados;  
Escoltar pessoas e mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro escolar; 
Fazer manutenções simples nos locais de trabalho;  
Orientar na entrada e saída de alunos da rede municipal de ensino, zelando pelo 
bem estar e integridade física dos mesmos; 
Controlar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas, 
procurando identificá-las e encaminhá-las ao destino solicitado; 
Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos por meio de registros 
determinados; 
Atender de modo cortês e prestar informações ao público em geral; 
Atender a chamadas telefônicas, dando as informações necessárias; 
Receber, identificar e encaminhar as correspondências aos destinatários; 
Verificar pacotes e bolsas, segundo determinação superior; 
Controlar e fiscalizar os cartões de ponto do pessoal da portaria; 
Receber, identificar e registrar objetos perdidos, restituindo-os aos donos 
mediante identificação e registro; 
Providenciar a limpeza e abertura de auditórios e salas sob seu controle, 
conforme cronograma de utilização; 
Providenciar, junto do setor responsável, a execução de pequenos consertos 
referentes ao local de trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

VIGIA DE ESCOLA 

Descrição das Atividades 
Zelar pela guarda do patrimônio e exercer vigilância das escolas e creches 
municipais; 
Orientar pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados; 
Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízios e revezamento, atendendo 
as escalas previamente definidas, para manter a segurança das dependências e 
patrimônio municipais; 
Exercer a vigilância em escolas e estabelecimentos de ensino, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à 
manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público; 
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas 
adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 



 

fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos;  
Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros 
pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e 
outras faltas; 
Verificar se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, 
interfone ou outros meios, para encaminhar o visitante ao local; 
Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do 
prédio, recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e 
outras ocorrências desagradáveis; 
Percorrer sistematicamente e inspecionar seus locais de trabalho, evitando 
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, 
inclusive batendo o ponto nos locais instalados; 
Fazer manutenção simples de seus locais de trabalho; 
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do seu local de 
trabalho; 
Fiscalizar as entradas e saídas dos edifícios e estacionamentos, tomando as 
providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados; 
Informar o supervisor ou outra autoridade sobre a ocorrência de fatos anormais; 
Monitorar espaço, através de circuito fechado de TV, quando existente; 
Operar equipamentos de comunicação; 
Atender ao público orientando e encaminhando aos locais solicitados; 
Manter-se em seu posto de serviço até sua rendição; 
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

VIGIA GERAL 

Descrição das Atividades 
Exercer a vigilância em praças, jardins, logradouros públicos, centros esportivos, 
almoxarifados, rodoviária, sistema de água, sistema de tratamento de esgoto, 
centros de saúde, prédios públicos e outros bens públicos municipais, 
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à 
proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público; 
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas 
adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 
fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos;  



 

Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros 
pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e 
outras faltas; 
Zelar pela segurança de veículos e equipamentos guardados nas garagens, 
almoxarifado central, oficina mecânica e demais equipamentos da Administração 
Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, 
visando à proteção e segurança dos bens públicos; 
Verificar se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, 
interfone ou outros meios, para encaminhar o visitante ao local; 
Inspecionar as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os 
trabalhos de limpeza, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o 
bem-estar dos ocupantes; 
Percorrer sistematicamente e inspecionar seus locais de trabalho, evitando 
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, 
inclusive batendo o ponto nos locais instalados; 
Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do 
prédio, recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e 
outras ocorrências desagradáveis; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade superior administrativa competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental I R$ 1.270,00 NB-02 40h 
 
 

SUBGRUPO NB-03: Empregos que exigem o 9º ano completo  
(Fundamental II) 

 
COVEIRO 

Descrição das Atividades 
Construir e reformar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o 
sepultamento de cadáveres nos cemitérios pertencentes à Prefeitura. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II  R$ 1.364,79 NB-03 40h 
 
 

AUXILIAR DE MECÂNICA 

Descrição das Atividades 
Realizar tarefas simples, em auxílio ao mecânico, na execução de serviços de 
manutenção em todos os veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura, 



 

ajudando a localizar e reparar defeitos, trocando peças, utilizando no trabalho, 
diversos instrumentos afins. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II  R$ 1.364,79 NB-03 40h 
 
 

PEDREIRO 

Descrição das Atividades 
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por 
desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos 
pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; 
Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações 
técnicas; 
Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do 
trabalho; 
Orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as 
quantidades para obter argamassa desejada; 
Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 
Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; 
Rebocar estruturas construídas; 
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes; 
Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; 
Operar betoneira; 
Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações 
da construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar; 
Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar 
em que será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o 
assentamento do material em questão; 
Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades 
convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de 
pedras e tijolos; 
Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou 
seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas 
e outras partes da construção; 
Construir base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, 
para possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros 
fins; 
Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, 
revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de 
rodapés, verificando o material e as ferramentas necessárias para a execução 
dos trabalhos; 



 

Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, 
chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas;  
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e 
areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas 
a outros tipos de revestimentos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; 
Manter limpos e organizados seus instrumentos e local de trabalho; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.364,79 NB-03 40h 
 
 

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES 

Descrição das Atividades 
Fazer análises nos vários estágios de tratamento nas ETAs - Estações de 
Tratamento de Água e ETEs - Estações de Tratamento de Esgoto; 
Análises físico-químicas parciais (turbidez, cloro e pH) feitas para o controle do 
tratamento d´água vários estágios; 
Preenchimento de boletins próprios com produção de água para o tratamento 
(medição qualitativa), resultados das análises e controle das dosagens dos 
produtos químicos; 
Manuseio contínuo de turbidímetro, aparelho de comparação colorimétrica, 
dosadores de produtos químicos; 
Preparação de produtos químicos para o tratamento de água; 
Tratar a água, definindo dosagens e adicionando produtos químicos; 
Inspeção de filtros de areia inclusive com limpezas diárias; 
Controlar a cloração, fluoretação e condições da água tratada (cor, turbidez e 
pH); 
Controlar o tratamento de água por sistema informatizado; 
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos 
superiores, relacionados à sua área de atuação; 
Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das 
estações de tratamento e de recalque dos sistemas de esgoto; 
Preparar soluções e dosagens de produtos químicos; 
Fazer limpeza nas instalações do laboratório, bem como nos aparelhos, 
equipamentos e vidrarias da ETE e fazer limpeza das unidades de gradeamento 
e caixas de areia da ETE; 
Proceder à lavagem de filtração da ETE; 
Controlar o nível de lodo e sobrenadantes dos reatores ou unidades da ETE e 



 

remover elementos que interfiram no processo de tratamento; 
Preencher os relatórios diários da ETE; 
Realizar tarefas que permitam a segurança contra riscos de acidentes no local de 
trabalho; 
Levar ao conhecimento imediato às anormalidades ocorridas no seu turno de 
trabalho; 
Fazer limpeza nas instalações do laboratório, bem como nos aparelhos, 
equipamentos e vidrarias da ETE; 
Operar e controlar válvulas, registros, equipamentos, motores e aparelhos; 
Proceder à digitação de dados e acompanhamento deles; 
Acompanhar e seguir as orientações constantes no Plano de Operação da ETE; 
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos 
superiores, relacionados a sua área de atuação, ou autoridade administrativa 
superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.364,79 NB-03 40h 
 
 

OPERADOR DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição das Atividades 
Operar um poço de abastecimento e bombeamento, acionando seus 
equipamentos e controlando seu funcionamento, para transferir substâncias 
líquidas, semilíquidas, gasosas ou pulverizadas a seus locais de 
armazenamento, tratamento, utilização ou eliminação; 
Colocar em funcionamento turbobombas e motobombas, manipulando 
comutadores, alavancas e volantes de comando, para fornecer as substâncias 
líquidas;  
Controlar o funcionamento da instalação, lendo e interpretando as marcações 
dos indicadores e observando o desempenho de suas componentes, para 
verificar as condições de pressão, nível e volume do material transferido;  
Efetuar a manutenção do equipamento, lubrificando as partes móveis das 
máquinas e executando regulagens e pequenos reparos, para conservá-lo em 
bom estado;  
Registrar os dados observados, anotando as quantidades bombeadas, a 
utilização dos equipamentos e outras ocorrências, para permitir o controle das 
operações; 
Controlar pressão, turbidez, residual de cloro no sistema de abastecimento 
público; 
Verificar periodicamente os sistemas de segurança e proteção dos equipamentos 
elétricos ou mecânicos;  
Fazer leitura de amperímetro, volímetro, manômetro e frequenciamentros, 
comunicando as alterações encontradas; 



 

Registrar os dados observados, anotando as quantidades bombeadas, a 
utilização dos equipamentos e outras ocorrências, para permitir o controle das 
operações; 
Inspecionar periodicamente as bombas, máquinas, aparelhos e equipamentos, 
objetivando a identificação de defeitos e/ou falhas, provendo os devidos reparos; 
auxiliar no estudo e na orientação dos trabalhos de manutenção preventiva dos 
equipamentos da estação elevatória de água;  
Prestar informações e/ou esclarecimento a seus superiores; 
Controlar pressão, turbidez, residual de cloro no sistema de abastecimento 
público; 
Observar os valores diferentes das faixas estabelecidas por norma ou por 
determinação direta, comunicando ao setor competente para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
Controlar o funcionamento da instalação para determinar o consumo de água e 
outros fatores; 
Manter atualizados em registros as ocorrências, durante o seu turno de trabalho; 
Ligar e desligar os conjuntos moto-bomba; 
Auxiliar nos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
da estação elevatória de água; 
Verificar periodicamente os sistemas de segurança e proteção dos equipamentos 
elétricos ou mecânicos; 
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos 
superiores, relacionados à sua área de atuação, ou autoridade administrativa 
superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.364,79 NB-03 40h 
 
 

SUBGRUPO NB-04: Empregos que exigem o 9º ano completo  
(Fundamental II) 

 
ENCANADOR 

Descrição das Atividades 
Executar montagem, ajustamento, instalação, manutenção e reparação na área 
da hidráulica; 
Executar redes de água potável e de esgoto doméstico nas vias urbanas, de 
forma manual ou mecânica, sempre obedecendo às normas técnicas ou 
orientações técnicas; 
Efetuar ligações de água potável e de esgoto doméstico, utilizando-se de peças, 
conexões e tubos apropriados e aprovados pelas normas técnicas, assim como 
instalar hidrômetros; 
Efetuar o corte de ligações de água em cavaletes, calçadas ou vias públicas, 



 

bem como executar as religações de água e de esgoto; 
Montar e manter as instalações hidráulicas da Prefeitura e suas dependências 
em pleno funcionamento; 
Executar tarefas e serviços nas instalações hidráulicas de reservatórios de água, 
poços tubulares profundos, estações elevatórias de esgoto, estações de 
tratamento de esgotos, casa de bombas; 
Efetuar reparos em tubulações de água potável nas edificações públicas, nas 
vias públicas ou em locais determinados pela chefia; 
Fazer instalação, adaptação e manutenção de estrutura hidráulica, redes de 
tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases, combustível, ar 
comprimido, esgotos, instrumentos de controle de pressão, válvula e outros, 
conforme necessidade da Prefeitura; 
Executar os reparos necessários, utilizando ferramentas e instrumentos 
adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, rosqueando, soldando, 
regulando e tudo mais que se fizer necessário para a conclusão da atividade; 
Testar os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários; 
Solicitar os materiais e equipamentos de acordo com a real necessidade da 
atividade; 
Recolher e armazenar em local adequado o material remanescente das 
instalações; 
Manter limpos e em plena condição de uso todas as ferramentas e equipamentos 
utilizados; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.543,27 NB-04 40h 
 
 

ELETRICISTA 

Descrição das Atividades 
Executar montagem, ajustamento, instalação, manutenção e reparação na área 
da eletricidade, seguindo os projetos e normas técnicas; 
Montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos e 
eletrônicos, tais como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores 
e receptores de sinais, aparelhos eletrodomésticos, equipamentos auxiliares e 
aparelhos de controle e regulagem de corrente; 
Montar e manter as instalações elétricas da Prefeitura e suas dependências em 
pleno funcionamento; 
Fazer instalação, adaptação e manutenção de estrutura elétrica interna e 
externa, conforme necessidade da Prefeitura; 
Apoiar eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura, montando, operando e 



 

desmontando a estrutura elétrica necessária; 
Solicitar os materiais e equipamentos de acordo com a real necessidade da 
atividade e zelar pelo uso adequado evitando desperdícios; 
Recolher e armazenar em local adequado o material remanescente das 
instalações; 
Manter limpos e em plena condição de uso todas as ferramentas e equipamentos 
utilizados; 
Avaliar áreas para novas instalações; 
Observar e implantar mudanças de pontos elétricos; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.543,27 NB-04 40h 
 
 

MECÂNICO 

Descrição das Atividades 
Consertar e manter em pleno funcionamento todos os veículos leves ou pesados 
da frota da Prefeitura Municipal, seja os veículos motorizados movidos à 
gasolina, álcool ou diesel, seguindo todas as normas legais; 
Organizar cronograma de prioridades, realizando os trabalhos com a maior 
rapidez e eficiência possíveis; 
Realizar inspeção e manutenção preventiva e corretiva de motores, sistemas e 
partes dos veículos automotores; 
Substituir peças, quando necessário; 
Reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; 
Realizar limpeza, lubrificação e borracharia da frota de veículos da Prefeitura, 
quando necessário; 
Solicitar peças e equipamentos necessários para a realização dos trabalhos; 
Manter ferramentas, instrumentos e equipamentos de trabalho sempre limpos, 
organizados e em plena condição de uso; 
Deslocar-se, quando necessário e mediante solicitação da chefia, para realizar 
manutenção corretiva em veículos da frota da Prefeitura; 
Solicitar serviços de lubrificação, quando necessário; 
Efetuar consertos e trocas de peças; 
Reparar e reformar estruturas, peças e componentes diversos; 
Executar serviços de suspensão e de mecânica em geral; 
Conhecer a mecânica geral para os devidos consertos e reparos às máquinas 
pesadas, tais como: pá carregadeira, trator de esteira, motoniveladora, 
retroescavadeira, tratores agrícolas, caminhões e outros similares; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 



 

determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.543,27 NB-04 40h 
 
 

TRATORISTA 

Descrição das Atividades 
Operar tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e 
descarregamento de materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e 
desobstrução de vias públicas; 
Observar as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando 
pneus, combustível, e demais fatores ou ocorrências pertinentes; 
Diariamente solicitar informação ao superior imediato sobre a prorrogação de 
trabalho, trajeto a ser realizado e recomendações a serem seguidas; 
Percorrer as ruas da cidade, relacionando os locais onde existem buracos e 
necessidade de manutenção no asfalto; 
Operar trator provido de rolo compressor para estender as camadas de asfalto na 
construção de estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para 
posicioná-los segundo as necessidades do trabalho; 
Efetuar operações de máquinas agrícolas, acionando comandos no processo de 
arar, gradear e roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo o processo de 
plantio e fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores; 
Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição nivelamento 
de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros; 
Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas 
de sua responsabilidade; 
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas que 
utiliza na execução de duas tarefas; 
Executar outras tarefas correlatas ao seu cargo, requeridas e/ou determinadas 
pelo supervisor imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.543,27 NB-04 40h 
 
 

 
 
 
 



 

SUBGRUPO NB-05: Empregos que exigem o ensino médio completo  
(Ensino Médio) 

 
 

MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO 

Descrição das Atividades 
Conduzir e vistoriar veículos de transporte coletivo de passageiros urbanos, de 
acordo com as normas e orientações da Instituição e, em observância ao 
cumprimento do Código Nacional de Trânsito; 
Verificar diariamente as condições operacionais do veículo à sua disposição 
(nível do óleo do motor, nível de água de arrefecimento do motor, nível de água 
do limpador, nível do óleo de freio, regulagem dos pneus); 
Apurar diariamente se a calibragem e balanceamento estão adequadamente 
regulados para evitar danos nos rolamentos, amortecedores, suspensão e 
garantir uma boa dirigibilidade que evite o consumo irregular dos pneus; 
Verificar continuamente o estado dos freios para prevenir-se de acidentes que 
possam advir desse problema; 
Planejar o trajeto dos percursos mais racionais e apropriados para dirigir 
econômica e eficazmente, de modo a chegar ao destino rapidamente e liberar o 
veículo no menor tempo possível; 
Efetuar os registros de saídas e chegadas do veículo, mantendo o controle 
através de relatório padronizado; 
Manter o veículo limpo (interna e externamente) e higienizado apropriadamente; 
Observar as condições gerais do veículo e informar o responsável sobre 
ocorrências relevantes que requeiram manutenção preventiva e\ou corretiva; 
Realizar o abastecimento do veículo quando necessário; 
Realizar viagens fora do município quando necessário; 
Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos veículos ajudando na preservação do patrimônio e sendo 
responsabilizado pelo mau uso; 
Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 
Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento, comunicando qualquer 
defeito porventura existente no veículo, não transitando com o mesmo até que se 
realize o conserto;  
Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento e fazer reparos de 
emergência;  
Zelar pela conservação do veículo, promovendo o abastecimento de combustível, 
água e óleo do veículo, providenciando a lubrificação, quando indicada, 
verificando o grau de densidade e nível da água de bateria, bem como a 
calibragem dos pneus;  



 

Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;  
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;  
Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe 
for confiada; 
Providenciar carga e descarga no interior do veículo; 
Dirigir obedecendo à sinalização e velocidade indicadas; 
Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da 
jornada de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio  R$ 1.613,47 NB-05 40h 

 
 

MOTORISTA 

Descrição das Atividades 
Dirigir veículos leves e/ou pesados da Prefeitura para transportar pessoal, 
materiais leves, materiais pesados, carga viva, documentos e outros itens 
relacionados, de acordo com as normas e orientações da casa e em observância 
ao cumprimento do Código Nacional de Trânsito; 
Verificar diariamente as condições operacionais do veículo à sua disposição 
(nível do óleo do motor, nível de água de arrefecimento do motor, nível de água 
do limpador, nível do óleo de freio, regulagem dos pneus); 
Apurar diariamente se a calibragem e balanceamento estão adequadamente 
regulados para evitar danos nos rolamentos, amortecedores, suspensão e 
garantir uma boa dirigibilidade que evite o consumo irregular dos pneus; 
Verificar continuamente o estado dos freios para prevenir-se de acidentes que 
possam advir desse problema; 
Planejar o trajeto dos percursos mais racionais e apropriados para dirigir 
econômica e eficazmente, de modo a chegar ao destino rapidamente e liberar o 
veículo no menor tempo possível; 
Efetuar os registros de saídas e chegadas do veículo, mantendo o controle 
através de relatório padronizado; 
Manter o veículo limpo (interna e externamente) e higienizado apropriadamente; 
Observar as condições gerais do veículo e informar o responsável sobre 
ocorrências relevantes que requeiram manutenção preventiva e/ou corretiva; 
Executar troca de pneus quando necessário; 
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 



 

preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;  
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;  
Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe 
for confiada; 
Providenciar e ajudar na carga e descarga no interior do veículo; 
Dirigir obedecendo à sinalização e velocidade indicadas; 
Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da 
jornada de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio R$ 1.613,47 NB-05 40h 

 
 

SUBGRUPO NB-06: Empregos que exigem o 9º ano completo  
(Fundamental II) 

 
OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLENAGEM 

Descrição das Atividades 
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que 
utiliza na execução de suas tarefas; 
Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá 
mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e 
materiais análogos; 
Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, 
gás e outros; 
Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou 
canal, ou extrair areia e cascalho;  
Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda 
livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou 
submerso;  
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de 
edifícios, pistas, estradas e outras obras; 
Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os 
materiais utilizados na construção de estradas; 
Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os 
dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; 
Movimentar a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para 



 

posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; 
Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, 
os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; 
Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Fundamental II R$ 1.821,7 NB-06 40h 
 

2. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL MÉDIO (NM) 
 

SUBGRUPO NM-01: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

 
 

MONITOR DE ALUNOS 

Descrição das Atividades 
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de 
aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; 
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da 
classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material 
utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar 
ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; 
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos 
alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; 
Assistir às crianças, inclusive, as portadoras de necessidades especiais, 
amparar, cuidar, alimentar, higienizar com banhos e trocas de roupas e fraldas, 
quando necessário; 
Orientar e auxiliar as crianças durante as refeições, estimulando-as, sobretudo, 
quanto ao correto comportamento à mesa;  
Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho;  
Dirigir grupos de criança, acompanhando e participando de seus deveres 
escolares, orientando quanto à higiene e alimentação, visando desenvolver aos 
níveis cognitivos, afetivos e sensório motor tendo domo atribuições típicas; 
Organizar o acesso das crianças à sala de aula, orientações dos pais sobre 
algum tratamento específico a dispensar; 
Acompanhar e zelar pelas crianças durante sua permanência na escola, 
observando constantemente seu estado de saúde, comportamento e outras 
características. 
Ministrar, quando necessário e de acordo com prescrição médica, remédios além 



 

de auxiliar no tratamento; 
Realizar curativos simples, quando necessário e em casos de emergência, 
utilizando noções de primeiros socorros, a fim de propiciar aos pais, alunos e 
professores, um ambiente tranquilo, ativo e seguro; 
Desenvolver atividades de recreação e lazer, segundo normas e técnicas 
previamente determinadas, através de jogos e brincadeiras que venham a 
resgatar os costumes culturais auxiliando no aprendizado do aluno e no 
desenvolvimento da parte física, mental e assimilação de limites, condutas e 
desenvolvimento social; 
Realizar atividades artesanais e artísticas, segundo os métodos de ensino, a fim 
de desenvolver o sendo crítico e estimular as crianças para o aprendizado 
escolar; 
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de 
aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; 
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da 
classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material 
utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar 
ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; 
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos 
alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo 
R$ 1.372,07 NM-01 40h 

 
 

RECEPCIONISTA 

Descrição das Atividades 
Coordenar e executar serviço de recepção, atendimento, identificação, 
orientação e direcionamento do público que se apresente na Prefeitura e/ou em 
qualquer das suas secretarias e anexos; 
Coordenar e executar serviço de recepção, atendimento, identificação, 
orientação e direcionamento do público que se apresente na Secretaria de Saúde 
da Prefeitura e/ou em qualquer das suas secretarias e anexos; 
Realizar agendamento de consultas, exames e afins; 
Realizar o preenchimento adequado de fichas e formulários próprios para o 
adequado encaminhamento do usuário dentro da rede SUS; 
Realizar o controle, recebimento, organização, identificação e distribuição das 
correspondências; 
Recepcionar o público; 



 

Presta informações institucionais aos visitantes; 
Cadastrar e identificar os visitantes; 
Orientar e direcionar o público ao local procurado; 
Receber as correspondências, separar e encaminhar aos destinatários; 
Enviar correspondências de acordo com a orientação dos remetentes; 
Elaborar planilhas de controle de correspondências recebidas e enviadas; 
Montar e apresentar relatórios de visitantes, quando solicitado; 
Manter limpo e organizado seu local de trabalho; 
Requisitar material institucional da Prefeitura (secretaria) e manter estoque 
suficiente para informar o público adequadamente; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.372,07 NM-01 40h 

 
 

TELEFONISTA 

Descrição das Atividades 
Receber e efetuar ligações telefônicas através da Central Telefônica da maneira 
eficaz. 
Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar chamadas telefônicas locais, 
nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português e/ou 
línguas estrangeiras. 
Auxiliar o público, fornecendo informações; 
Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas, assim 
com transferi-las para os respectivos ramais; 
Manter o controle de ligações, independentemente do local de chamada, de 
acordo com os procedimentos estabelecidos pela Administração; 
Elaborar e manter atualizada lista de números telefônicos de interesse das 
diversas secretarias, departamentos e suas divisões; 
Receber, anotar e transmitir recados aos servidores; 
Limpar e manter higienizados os aparelhos de PABX e outros equipamentos de 
que faz uso; 
Solicitar manutenção preventivo/corretiva dos aparelhos quando necessário; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 



 

Ensino de Nível Médio 
Completo R$ 1.372,07 NM-01  30h 

 
 

SUBGRUPO NM-01A: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

 
 

ALMOXARIFE 

Descrição das Atividades 
Compreende a força de trabalho que se destina a organizar e ou executar os 
trabalhos de almoxarifado como recebimento, controle, estocagens, distribuição, 
registro e inventário de matérias-primas e mercadorias compradas, observando 
normas e instruções, ou dando orientações a respeito do desenvolvimento 
desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender as unidades 
da administração. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.822,44 NM-01 A 40h 

 
 

FISCAL DE OBRAS 

Descrição das Atividades 
Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas de posturas, 
obras e urbanísticas municipais;  
Fiscalizar e proceder ao cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento 
do solo, posturas municipais, código de obras municipais ou leis correlatas; 
Reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da 
fiscalização externa;  
Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de 
Apreensão, cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de 
força pública policial, quando necessário para a realização de diligências ou 
inspeções; 
Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização;  
Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades;  
A fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao 
município mediante convênio, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio 
ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas 
em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia 
administrativa; 
Solicitar para outras secretarias competentes, a vistoria e parecer de obras ou 



 

casos que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; 
Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela 
Administração Municipal, bem como atribuições e competência para o exercício 
do poder de polícia administrativa;  
Notificar, autuar, embargar, interditar e lacrar obras irregulares, sem aprovação 
dos órgãos competentes e Prefeitura Municipal;  
Inspecionar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de prestação de serviços;  
Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e 
outros assentamentos informais;  
Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir 
invasão de áreas públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização 
de parcelamento do solo e relatórios sobre as atividades assim efetuadas;  
Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestinos ou 
irregulares do solo urbano; propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que 
visem salvaguardar o interesse público na regularização fundiária;  
Inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de 
ocupação clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquem tais 
objetivos;  
Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual, poluição sonora, 
poluição atmosférica, poluição do solo, poluição da água, emitir laudos de vistoria 
e pareceres acerca de assuntos ambientais e aferição de ruídos nos termos das 
normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e leis municipais;  
Fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - Área de Preservação 
Permanente (deposição irregular de resíduos, desmatamento, lançamento 
irregular de efluentes, etc.); 
Fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos de coleta de 
resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, varrição de ruas, avenidas, praças e 
demais serviços correlatos para o Município;  
Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para 
expedição de alvará de construção, de autorização de desdobramento, de 
unificação, de anexação de terrenos, de transferências de alvarás, de habite-se e 
de certidões de andamento de obras;  
Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos 
e memoriais descritivos aprovados pelo órgão próprio;  
Percorrer as vias públicas e fiscalizar quadras e lotes detectando obras que não 
possuem o respectivo alvará de construção ou reconstrução; 
Fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas 
de vedação externa e outros anteparos exigidos por lei, notificar, autuar, 
embargar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que 
estiverem em desacordo com o projeto autorizado; 
Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em 
sua área de competência e atuação; 
Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação 
concernente à ocupação e parcelamento do solo, bem como de edificações 
particulares;  



 

Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada 
de terra em áreas do Município; 
Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, 
obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas;  
Exigir, por meio de notificações, melhorias, obras e serviços definidos nas leis 
municipais e nos códigos de obras, posturas, sanitário estadual, entre outras 
normas; 
Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, 
a poda de árvores, conservação de passeios e logradouros, bem como a sua 
erradicação; 
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.822,44 NM-01 A 40h 

 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 

Descrição das Atividades 
Coibir o comércio não licenciado e a execução de qualquer trabalho ou atividade 
não autorizados, em logradouro público e em demais bens públicos do município; 
Coordenar e acompanhar demolições, apreensões, remoções e condução de 
mercadorias, materiais, equipamentos e demais instalações móveis ou fixas ao 
depósito municipal; 
Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal relacionada à ocupação dos 
logradouros públicos com mercadorias, utensílios, equipamentos, trilhos de 
proteção, vitrinas, stands de vendas, cavaletes, bancas fixas de atividades 
comerciais e outras instalações, móveis ou fixas; 
Vistoriar, para efeito de licenciamento em logradouros públicos, pontos 
destinados à exploração de bancas fixas de atividade comercial, conforme 
legislação vigente; 
Fiscalizar, quanto ao licenciamento e instalação, as faixas e placas instaladas em 
logradouros públicos; 
Cabe ainda as seguintes competências e responsabilidades: I - a fiscalização, 
tributação, arrecadação e a cobrança de impostos, taxas, contribuições de 
melhoria, contribuições sociais e demais prestações compulsórias de natureza 
financeira previstas em lei, incluídas em sua competência por instrumento 
específico; II - o gerenciamento dos cadastros fiscais, das informações 
econômico-fiscais e dos demais bancos de dados de informação, autorizando e 
homologando sua implantação e atualização; III - o pronunciamento consultivo no 
âmbito de processos administrativos tributários; na apreciação de consultas em 
matéria tributária ou de pedidos de regimes especiais, isenção, anistia, moratória, 



 

remissão, parcelamento e outros benefícios fiscais, definidos em lei; IV - a 
assessoria e a consultoria técnica em matéria tributária aos órgãos e entidades 
da Administração Pública, bem como a orientação ao contribuinte fornecida pelo 
Poder Público nessa área, ressalvando-se as competências da Advocacia-Geral 
da União e das Procuradorias Estaduais, Distrital e Municipais; V- a emissão de 
informações e de pareceres técnicos tributários ou fiscais em processos 
administrativos; VI - o planejamento, o controle e a efetivação de registros 
financeiros relacionados com as atividades mencionadas nos incisos anteriores; 
VII - a auditoria da rede arrecadadora e a aplicação de penalidades decorrentes 
do descumprimento da legislação a ela aplicável; VIII - planejar a ação fiscal; IX - 
a correição no âmbito de sua competência; 
Regular o funcionamento de estabelecimentos comerciais, obedecendo às 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação do território;  
Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários de funcionamento 
em conformidade com a legislação;  
Regular o funcionamento da indústria, comercio e prestação de serviços, bem 
como de mercados públicos, feiras e abatedouros;  
Fiscalizar o uso e ocupação dos bens públicos do Município quanto a camelôs, 
ambulantes, feiras livres, feiras de comidas e bebidas, feiras de automóveis, 
feiras de plantas naturais, feiras de flores artificiais, feiras de arte e artesanato, 
feiras de antiguidades, comércio eventual, atividades eventuais públicas e 
privadas, engraxates, lavadores de carro, e demais atividades em vias públicas, 
cujo licenciamento esteja previsto na legislação municipal;  
Proceder a levantamentos de débitos fiscais;  
Fiscalizar, junto às empresas e profissionais autônomos, o recolhimento do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;  
Lavrar autos de infração em conformidade com a Legislação vigente;  
Coordenar e acompanhar apreensões, remoções e condução de mercadorias, 
materiais, equipamentos em desconformidade com a legislação vigente;  
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
Efetuar as notificações de débitos para os devedores inscritos em Dívida Ativa e 
ainda não executados judicialmente; 
Emitir as Certidão de Dívida Ativa (CDA) e demais documentações, com 
encaminhamento à Procuradoria Geral para início do processo de execução 
fiscal; 
Prestar informações precisas sobre suspensões e extinções de processos de 
execuções fiscais; 
Analisar e cancelar débitos prescritos; 
Produzir e analisar relatórios de controle, com objetivo de anualmente, propor a 
execução judicial de 100% dos débitos passíveis de ajuizamento; 
Prezar pela higidez das informações constantes da Certidão de Dívida Ativa 
(CDA), notadamente àquelas previstas em lei para sua validade, bem como para 
que conste o CPF e/ou CNPJ dos contribuintes;   
Manter contato direto com o setor de cadastro municipal, informando toda e 



 

qualquer informação atualizada de dados dos contribuintes; 
Atender os pedidos da Procuradoria Geral do Município com presteza e 
eficiência;  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo 
R$ 1.822,44 NM-01 A 40h 

 
 

FISCAL DE POSTURAS 

Descrição das Atividades 
O fiscal de posturas deve praticar exames, vistorias, perícias, verificações, 
avaliações, cálculos e estimativas nas rondas realizadas em nome da Prefeitura 
Municipal onde for lotado; 
Proibir a publicidade desregular em logradouros públicos, além das seguintes 
fiscalizações: 

 Condições de higiene, limpeza e estética das indústrias, comércio e 
prestadores de serviços; 

 Exposição de mercadorias em locais inadequados; 
 Horários de funcionamento das feiras livres, bem como condições de 

higiene, licenciamento e uso do espaço; 
 Licenças para comércio ambulante; 
 Condições e estrutura de calçadas e muros. 

Prevenir e/ou agir em relação às ações não respeitosas à sociedade, como 
obstrução de calçadas com quaisquer tipos de materiais de construção, entulhos, 
produtos de qualquer natureza;  
Fiscalizar construção irregular de muros, atividades sem licença da Prefeitura, 
regulamentar a distribuição de publicidade em locais autorizados, etc.; 
Fiscalização do funcionamento da indústria, comércio e prestação de serviços, 
no tocante às condições de higiene, limpeza e estética, e em especial, proibir a 
exposição de mercadorias além da soleira da porta e das faixas de 
empachamento quando não devidamente autorizadas; 
Fiscalização da licença, horário, condições de higiene e posicionamento dos 
integrantes das Feiras Livres e demais obrigações constantes do regulamento 
em vigor; 
Proibir a distribuição de panfletos ou prospectos em logradouros públicos sem 
que previamente licenciados pela Prefeitura; 
Fiscalizar o comércio ambulante, exigindo a exibição da respectiva licença 
atualizada; 
Fiscalizar calçadas e muros, cabendo manter permanente vigilância sobre as 
calçadas e muros da cidade, para constatar a necessidade de construção ou 
reparo, bem como atentar quanto à obstrução não legal; 
Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da 



 

legislação urbanística municipal;  
Reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas 
estabelecidas na legislação urbanística municipal, as edificações clandestinas, a 
formação de favelas e os agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no 
âmbito do Município;  
Fiscalizar, averiguar e notificar os responsáveis e/ou proprietários de veículos 
automotores e/ou carretas ou carrocerias quebrados e/ou danificados e/ou 
abandonados nas vias públicas, praças, jardins e logradouros públicos e realizar 
a aplicação das multas, se necessárias, nos conformes da legislação municipal 
vigente; 
Fiscalizar, averiguar e notificar os responsáveis pelo estacionamento de veículos 
automotores sobre as calçadas de passeios ou praças públicas ou jardins para 
consertos, pinturas, reparos entre outros, públicos e realizar a aplicação das 
multas, se necessárias, nos conformes da legislação municipal vigente; 
Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  
Apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotadas.  
A chamada Fiscalização de Posturas Municipais abrange, entre outras 
atribuições: 
Autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais, etc.;  
Fiscalizar, autuar e notificar veículos automotores abandonados nas vias públicas 
e logradouros, bem como aplicar as penalidades previstas em Lei; 
Regular o uso e a manutenção dos logradouros públicos; 
Autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e 
frontais imóveis;  
Fiscalizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos, etc.; 
Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipal;  
Elaborar relatório de fiscalização; 
Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;  
Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros 
estabelecimentos; 
Efetuar vistoria prévia para concessão de inscrição municipal e alvarás; 
Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de 
Apreensão, cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de 
força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de 
diligências ou inspeções; 
Receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito 
público, restituindo-as, mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive 
com o pagamento do imposto e das multas devidas, se for o caso; 
Embargar, interditar e lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de 
prestação de serviços e eventos irregulares; 
Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas 
municipais e da legislação urbanística; 
Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades; 
Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, 



 

obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; 
Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada 
de terra em áreas do Município; 
Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, 
a poda de árvores, bem como a sua erradicação; 
Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, 
outdoors, painéis, etc.), e poluição sonora (carros de som, som em veículos 
particulares, em estabelecimentos comercias, etc.), poluição atmosférica 
(chaminé, marmorarias, queimadas, etc.), poluição do solo, poluição da água, 
etc., emissão de laudos de vistoria e pareceres acerca de assuntos ambientais e 
aferição de ruídos nos termos das normas da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; 
Fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - áreas de preservação 
permanente (deposição irregular de resíduos, desmatamento, lançamento 
irregular de efluentes, etc.); 
Fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos de coleta de 
resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, varrição de ruas, avenidas, praças e 
demais serviços correlatos para o Município; 
Fiscalizar o transporte público, dentre outros, o coletivo urbano, de escolares, os 
táxis e mototáxi; 
O acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o cumprimento 
das normas relativas a localização, instalação, horário e organização; 
A fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao 
município mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio 
ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas 
em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia 
administrativa; 
Desempenhar outras atividades, trabalhos e tarefas que vierem a ser 
determinadas pela Administração Municipal. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo R$ 1.822,44 NM-01 A 40h 

 
 

SUBGRUPO NM-01B: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Descrição das Atividades 
Realizar serviços pertinentes à sua área de atuação no setor onde estiver 
designado para o trabalho na organização, no âmbito da Administração Pública 



 

Municipal, auxiliando o agente administrativo e outros da área administrativa, 
agindo sob orientação e supervisão de seu superior imediato; 
Auxiliar o controle da movimentação de documentos do seu local de trabalho, 
fazendo classificação, organização, arquivamento e preservação dos mesmos; 
Auxiliar na preparação de documentos (relatórios, normas e procedimentos, 
circulares, correspondências, etc.); 
Digitar cartas, ofícios, memorandos, relatórios, apresentações, tabelas, 
formulários, atas e demais documentos relacionados a partir de minutas, 
rascunhos ou orientações específicas superiores; 
Guardar e distribuir material de consumo do setor onde estiver atuando; 
Consultar documentos e transcrições, bem como prestar informações de 
natureza não confidencial; 
Atender chamadas telefônicas, anotando e enviando recados para obter ou 
fornecer informações; 
Realizar atendimento telefônico necessário ao bom desempenho de suas 
funções, bem como transmitir documentos por fac-símile, e-mails, Correios, 
Internet, entre outros; 
Elaborar fluxograma das atividades administrativas; 
Digitar planilhas no Word e Excel; trabalhos e tarefas no Word, efetuar 
despachos em processos, bem como cuidar de suas transmissões; 
Utilizar-se do uso de microcomputador para a realização de suas tarefas 
cotidianas;  
Orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos, consultando e mantendo atualizados os documentos 
em arquivos e fichários;  
Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação;  
Montar e acompanhar processos referentes aos assuntos relacionados com as 
atividades do órgão;  
Coletar, compilar e consolidar dados diversos, consultando pessoas, 
documentos, publicações oficiais, arquivos e fichários para obter informações;  
Coletar dados diversos, revisando documentos, transcrições, publicações oficiais 
e fornecendo informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa;  
Efetuar controle de entrada e saída de materiais e outros;  
Executar tarefas de distribuição de correspondências e documentos e fixação de 
editais e outros;  
Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando informações, 
anotando recados, para obter ou fornecer informações;  
Arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade 
administrativa, segundo normas preestabelecidas;  
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 
 
 
 



 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.845,43 NM-01B 40h 

 
 

AUXILIAR DE JUNTA MILITAR 

Descrição das Atividades 
Compreende o atendimento do público em geral, que deseja informações, 
alistamento ou serviços ligados à prestação dos serviços militares. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo 
R$ 1.845,43 NM-01B 40h 

 
 

AUXILIAR DE COMPRAS 

Descrição das Atividades 
Realizar cotações de materiais, equipamentos e produtos;  
Preparar relatórios de orçamentos em planilha eletrônica;  
Recepcionar vendedores, fornecedores e servidores municipais em geral;  
Digitar empenhos;  
Conferir requisições e notas de compra;  
Organizar papéis e documentos, e outras tarefas relativas à área de atuação. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo 
R$ 1.845,43 NM-01B 40h 

 
 

 
SUBGRUPO NM-02: Empregos que exigem o ensino médio completo 

(Ensino Médio) 
 
 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Descrição das Atividades 
Executar as atividades burocráticas em todos os departamentos, observando as 
métricas constitucionalmente estabelecidas; 



 

Sincronizar as atividades departamentais para garantir a acuracidade das 
informações transmitidas; 
Fiscalizar os procedimentos de cada departamento para garantir o cumprimento 
das leis vigentes; 
Viabilizar o acesso às informações necessárias para cumprimento das atividades 
inerentes a cada departamento; 
Detectar falhas e sugerir melhorias nos fluxos administrativos; 
Mapear processos administrativos gerais; 
Realizar atendimento telefônico necessário ao bom desempenho de suas 
funções, bem como transmitir documentos por fac-símile, e-mails, Correios, 
Internet, entre outros; 
Elaborar fluxograma das atividades administrativas; 
Digitar planilhas no Word e Excel; trabalhos e tarefas no Word, efetuar 
despachos em processos, bem como cuidar de suas transmissões; 
Efetuar o atendimento ao público quando necessário para o desempenho de 
suas atribuições; 
Participar de cursos para aperfeiçoamento, treinamento e capacitação, visando o 
aperfeiçoamento de suas atividades; 
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 40h 

 
 

EDUCADOR SOCIAL 

Descrição das Atividades 
Executar, sob supervisão técnica, atividades socioeducativas e administrativas 
nos programas e nas atividades de Proteção Social Básica às pessoas que 
mantém vínculo com a família e comunidade;  
Assessorar em atividades específicas da área de atuação. Planeja, desenvolve e 
acompanha oficinas e atividades sistemáticas abarcando manifestações 
corporais e outras dimensões da cultura local;  
Organizar ações comunitárias;  
Desenvolve atividades socioeducativas e de convivência visando à atenção, 
defesa e garantia de direitos, contribui para a proteção a indivíduos em situação 
de vulnerabilidade ou risco social, que contribuem para o fortalecimento da 
função protetiva da família; 
Desenvolve atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 
reconstrução de autonomia, autoestima, convívio e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e 



 

ações intergeracionais;  
Apoia o processo de mobilização e campanhas intersetoriais. Acatar orientações 
da chefia. 
Executar outras tarefas, serviços e atividades estabelecidas pela chefia imediata 
ou secretaria ou órgão a qual estiver lotado. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 20h 

 
 

CAIXA I 

Descrição das Atividades 
Realizar a arrecadação de tarifas dos veículos automotores que passam nas 
cabines do pedágio municipal, instaladas na Estrada Municipal “Dr. Fernando de 
Arruda Botelho” ou na portaria da Represa do Broa, prestando contas e seguindo 
a rotina e normas definidas pela Chefia; 
Quando desempenhar as funções no Banco do Povo, promover o atendimento 
aos interessados em empréstimos, apresentando as regras, formas de 
financiamentos; controlando o pagamento das parcelas, realizando o cadastro, 
buscando novos clientes, sempre seguindo as normas e orientações do convênio 
firmado entre o município e o Governo do Estado; 
Efetuar os recebimentos, em dinheiro ou cheques, de taxa, impostos, serviços de 
pavimentação, e outros prestados pela Administração Pública Municipal, para 
efetuar a quitação dos mesmos; 
Preparar o dinheiro e cheques existentes em caixa, arrumando-os em lotes e 
anotando quantias, número de cheques e outros dados em ficha própria do 
banco, para providenciar seu depósito nas contas municipais; 
Executar cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras 
anotadas em registro, para verificar e conferir o saldo de caixa; 
Preparar demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os 
pagamentos e recebimentos efetuados, com os respectivos valores em dinheiro 
ou cheques, para apresentar uma posição da situação financeira existente; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas pela chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02  30h 

 



 

 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

Descrição das Atividades 
Elaborar plano de trabalho que contribua para a construção do currículo na 
escola, considerando o referencial curricular para a construção de conhecimento 
voltado para as áreas de tecnologias, para atendimento aos alunos;  
Garantir aos educandos o domínio dos recursos e das ferramentas disponíveis 
na informática, bem como de diferentes mídias, para que se tornem usuários 
competentes na utilização de tecnologias;  
Construir instrumentos de registro que possibilitem diagnóstico, 
acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 
desenvolvidos na informática educativa;  
Responsabilizar-se, em parceria com todos os usuários do Centro de Informática 
Educativa, pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos e 
materiais, orientando todos para o uso responsável dos equipamentos 
disponíveis;  
Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do Centro de Informática 
Educativa, nos horários destinados ao pré e pós-escola, no tocante a: a) 
organização do espaço físico, no sentido de adequar as diferentes atividades a 
serem desenvolvidas; b) elaboração do horário de atendimento aos alunos, 
conforme normas legais pertinentes, de acordo com o Projeto Pedagógico da 
Unidade Educacional; c) registro e encaminhamento à equipe técnica da UE 
sobre os problemas observados em relação ao uso e manutenção dos 
equipamentos; d) solicitação e acompanhamento relativos ao atendimento de 
“Help Desk”;  
Promover, organizar, assessorar, participar, apoiar e divulgar eventos, 
congressos, cursos, mostras, feiras e outros na área de tecnologias da 
informação e da comunicação incentivando a participação e integração de toda a 
comunidade educativa; 
Desenvolver atividades no Centro de Informática Educativa obedecendo ao 
mesmo calendário letivo das Unidades Escolares; 
Orientar os oficineiros, estagiários e monitores que desenvolverem, nos horários 
disponíveis, atividades no Centro de Informática Educativa; 
Orientar, transmitir e informar os servidores públicos municipais e aos alunos da 
rede municipal de ensino as noções básicas de um computador, impressoras, 
monitores, pendrives, CDs, servidores, entre outros, tais como: sistema 
operacional, softwares e hardwares, editores de textos, planilhas de cálculos, 
banco de dados, acesso à internet; 
Orientar como processar os programas elaborados e especificados por cada 
secretaria municipal ou gabinete do prefeito e do vice-prefeito; 
Lançar dados administrativos, técnicos e de cálculos, efetuar o controle das 
informações para auxílio e tomada de decisões nos setores escalados pela 
administração municipal; 
Participar na produção e impressão de relatórios, planilhas, memoriais e textos 
em geral; 



 

Dar manutenção e conservação nos computadores da administração em geral; 
Emitir laudos técnicos e assessorar nos processos de licitação no setor de 
informática e tecnologia da informação junto aos órgãos da administração 
municipal; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 20h 

 
 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

Descrição das Atividades 
Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo ao 
registro e escrituração relativos à vida escolar, bem como o que se refere à 
matrícula, frequência e histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, 
interesse e comportamento dos mesmos; 
Responsabilizar-se pelo Sistema de Cadastro de Alunos, da Secretaria de 
Estado da Educação (GDAE-PRODESP), alimentando o sistema, de acordo com 
orientações recebidas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Diretoria 
Regional de Ensino. 
Executar tarefas relativas à anotação, organização de documentos e outros 
serviços administrativos, procedendo de acordo com normas específicas, para 
agilizar o fluxo de trabalhos dentro da secretaria; 
Supervisionar e orientar os demais servidores na execução das atividades da 
secretaria como redigir correspondências, verificar a regularidade da 
documentação referentes a transferência de alunos e registros de documentos, 
para assegurar o funcionamento eficiente da unidade; 
Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de consumo, 
submetendo à aprovação do diretor, para atender às necessidades da unidade. 
Responder perante a Diretoria da escola, pelo expediente e serviços gerais do 
estabelecimento;  
Redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à 
assinatura do Diretor ou a seu substituto legal;  
Assinar, juntamente com o Diretor, documentos da vida escolar dos alunos;  
Manter em ordem toda a escrituração escolar e livros pertinentes ao 
desenvolvimento do processo educativo;  
Zelar pela matrícula dos alunos, de acordo com a legislação vigente;  
Atender as autoridades de ensino naquilo que lhe diz respeito;  
Atender os pais dos alunos ou seus responsáveis naquilo que lhe diz respeito ou 
quando solicitado pela Direção da escola; 



 

Coordenar e/ou executar todas as atividades de escrituração escolar, cumprindo 
normas e procedimento estabelecidos; 
Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo ao 
registro e escrituração relativos à vida escolar, bem como o que se refere à 
matrícula, frequência e histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, 
interesse e comportamento dos mesmos; 
Responder, perante o diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da 
vida escolar dos alunos a cargo da secretaria; 
Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos 
estabelecidos para a execução dos trabalhos de responsabilidade da secretaria; 
Propor e opinar sobre medida que visem à racionalização das atividades de 
apoio administrativo; 
Expedir instruções necessárias à manutenção da regularidade dos serviços sob 
sua responsabilidade; 
Providenciar a instrução de processos e expedientes que devem ser submetidos 
a decisão superior; 
Assinar todos os documentos escolares que, conforme normas estabelecidas 
pela administração superior devam conter sua assinatura; 
Responsabilizar-se pela guarda dos livros e papéis; 
Organizar a fluidez do setor, os documentos assinados pelo superior; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 40h 

 
 

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

Descrição das Atividades 
Executar, sob supervisão direta, tarefas de caráter técnico relativo à execução de 
projetos de edificações, desenhos gerais em AutoCAD, orçamentos de projetos e 
obras e, de outros serviços de engenharia civil de interesse da municipalidade. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 40h 

 
 



 

TÉCNICO DE ESPORTES 

Descrição das Atividades 
Desenvolver, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas;  
Ensinar técnicas desportivas realizam treinamentos especializados com atletas 
de diferentes esportes, tais como: futebol de campo, futsal, handebol, voleibol, 
basquetebol, etc.;  
Instruir desportistas acerca dos princípios e regras inerentes a cada um dos 
esportes; 
Avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas;  
Acompanham e supervisionar as práticas desportivas;  
Elabora informe técnico e científico na área de atividades físicas e do desporto; 
Promover a prática da ginástica e de outros exercícios físicos e jogos em geral, 
nos programas sócios educativos, grupos de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, mulheres e portadores de necessidades especiais, desenvolvendo 
atividades desportivas e de lazer;  
Orientar a execução das atividades desportivas e sobre a importância de uma 
alimentação saudável;  
Estudar a capacidade e as necessidades físicas dos usuários;  
Elaborar programas de atividades desportivas;  
Instruir os usuários sobre os exercícios e jogos programados;  
Promover e executar certames, campeonatos, torneios esportivos e atividades de 
lazer para a comunidade;  
Elaborar súmulas, preparar regulamentos e regimentos;  
Treinar equipes e escolinhas do município;  
Organizar a participação do município em eventos esportivos locais, regionais e 
estaduais; executa outras tarefas afins;  
Acompanhar o desenvolvimento dos atletas, o rendimento das equipes 
municipais de Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Voleibol, Basquetebol, etc.; 
Acompanhar as Categorias de base, infantil, juvenil, infanto-juvenil e adulto para 
participar em eventos em etapas microrregionais, regionais, estaduais e 
nacionais, bem como em demais competições de interesse do Município; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino de Nível Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 30h 

 
 
 
 



 

TESOUREIRO 

Descrição das Atividades 
Controlar os pagamentos de empenhos, nas datas de seus vencimentos, através 
de cheques, ordens de pagamento ou pagamento eletrônico, de acordo com as 
determinações superiores; efetuar conciliações bancárias, diariamente e 
mensalmente para conferência de valores recebidos e pagos, bem como, para 
efeitos de fiscalização do Tribunal de Contas; classificar recebimentos e 
pagamentos, lançando em livro caixa diária, encaminhando-o à Câmara 
Municipal, diariamente; providenciar a conferência dos valores recebidos nos 
caixas municipais, para depósito nos bancos autorizados. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 40h 

 
 

TÉCNICO DE TURISMO 

Descrição das Atividades 
Compreende em executar e avaliar potenciais turísticos;  
Dar suporte para processo de desenvolvimento turístico;  
Executar serviços de guia sem especialização;  
Executar pequenas ações de marketing;  
Elaborar roteiros como divulgação, locais e levantamento de custos;  
Formar mão-de-obra - conscientização e cursos de guias - podendo assinar 
projetos turísticos de nível médio. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo R$ 1.989,52 NM-02 40h 

 
 

SUBGRUPO NM-03: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Descrição das Atividades 
Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas de acidentes, analisando política de prevenção; 
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição e determinar 
fatores de riscos e de acidentes; 



 

Opor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir 
acidentes; 
Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de 
proteção; 
Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso; 
Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho; 
Manter contato junto aos serviços médico e social da Instituição para o 
atendimento necessário aos acidentados; 
Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e 
propor as providências cabíveis; 
Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes; 
Orientar os funcionários municipais no que se refere à observância das normas 
de segurança; 
Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no 
trabalho; 
Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre 
segurança e medicina do trabalho; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Participar de reuniões de trabalho relativas à sua área de atuação; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
de medição e de programas de informática; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função, quando requeridas e/ou determinadas por sua chefia imediata, ou 
autoridade administrativa superior competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo 
R$ 2.377,37 NM-03 40h 

 
 

TÉCNICO DE ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Descrição das Atividades 
Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e 
tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico adequado, para 
atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente;  
Elabora e executa ou supervisiona e avalia as atividades de assistência de 
enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, 
no local de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando medicamentos 
prescritos, curativos, inalações e testes, coletando material para exame 
laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo 
profissional;  



 

Organiza e administra o setor de enfermagem da empresa, provendo pessoal e 
material necessários, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem do 
trabalho, atendentes e outros, para promover o atendimento adequado às 
necessidades de saúde do trabalhador; 
Treina trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado 
ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; 
Planeja e executa programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos 
e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais 
e melhorar as condições de saúde do trabalhador; 
Registra dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo 
cadastros atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos 
pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças 
profissionais. Pode estudar as condições de segurança e periculosidade do 
serviço desenvolvido na empresa. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Médio 

Completo R$ 2.377,37 NM-03 40h 

 
 

3. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL SUPERIOR (NS) 
 

SUBGRUPO NS-01: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

 
AUDITOR FISCAL 

Descrição das Atividades 
Realizar levantamentos fiscais e auditorias de ordem contábil, financeira, 
operacional e patrimonial nas pessoas físicas e jurídicas; 
Efetuar diligências, prestando informações sobre processos relacionados às 
atividades pertinentes a este emprego público; 
Manter, sempre que necessário intercâmbio com órgãos governamentais de 
qualquer esfera relacionado com a tributação; 
Analisar e manifestar, fundamentando seus pareceres em processos relativos ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 
Diligenciar, lançar, cobrar, fiscalizar e dar orientações sobre o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 
Fiscalizar, lançar os créditos tributários, cobrar, e prestar atendimento aos 
sujeitos passivos, referentes ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 
ITR nos termos de Convênio firmado com a União por intermédio da Receita 
Federal do Brasil; 
Efetuar a verificação dos documentos fiscais e acompanhar a composição do 
Índice de Participação dos Municípios - IPM na repartição do Imposto sobre 



 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 
Administrar a criação, alteração, suspensão, baixa e cancelamento de inscrição 
mobiliária, mediante petição do interessado, de ofício, ou de qualquer outra 
situação que se fizer necessária, promovendo o reenquadramento de regime 
quando exigido nos termos da lei; 
Executar outras tarefas, serviços e atividades estabelecidas pela chefia imediata 
ou secretaria ou órgão a qual estiver lotado. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Curso superior 

completo em uma das 
seguintes áreas: 
administração de 

empresas ou ciências 
contábeis ou 

economia ou direito 

R$ 2.840,23 NS-01 40h 

 
 

CONTADOR I E II 

Descrição das Atividades 
Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura; 
Desenvolver atividades relativas ao registro dos atos e fatos relacionados com a 
contabilidade aplicada ao setor público compreendendo a elaboração e análise 
de balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis; 
Inspecionar regularmente a escrituração contábil; 
Analisar e conferir os demonstrativos de contas e conciliações bancárias; 
Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas; 
Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da 
Prefeitura; 
Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 
Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas 
financeiros e contábeis; 
Atender e prestar informações ao Tribunal de Contas e demais órgãos 
governamentais de controle externo; 
Elaborar planos de contas e propor a edição de normas de trabalho de 
contabilidade; 
Elaborar balancetes mensais orçamentário, financeiro e patrimonial com os 
respectivos demonstrativos; 
Elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; 
Elaborar registros de operações contábeis; 
Organizar dados para propostas orçamentárias; 
Efetuar empenhos e anulação de empenhos; 



 

Assinar balanços e balancetes; 
Garantir a emissão diária do boletim de caixa; 
Opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, 
contábil, financeira e orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis 
em tese; 
Realizar trabalhos de verificação contábil, inspecionando regularmente a 
escrituração para apurar se os registros efetuados correspondem aos 
documentos que lhes deram origem; 
Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens 
móveis e imóveis, ou particulares desses trabalhos, adotando os índices 
indicados para cada exercício financeiro; 
Informar e instruir processos de reclamações sumárias, recursos administrativos 
e demais expedientes burocráticos e fiscais, de acordo com a legislação vigente; 
Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas; 
Organizar, executar e controlar as atividades relacionadas com a contabilidade, 
cumprimento e fazendo cumprir as normas técnicas e legislação vigente; 
Verificar a obediência ao estágio das receitas e despesas realizadas; 
Assegurar o registro analítico da receita e da despesa de acordo com os 
documentos comprobatórios da execução orçamentária dos projetos/atividades; 
Contabilizar a incorporação ou baixa de bens patrimoniais e o estoque do 
almoxarifado; 
Registrar o controle de bens do ativo permanente, sua incorporação, 
transferência e baixa, bem como a aplicação dos recursos provenientes da 
alienação de itens deste grupo de acordo com relatórios emitidos pelo setor 
competente; 
Promover a classificação, o lançamento, o controle e arquivo de todos os 
documentos de natureza contábil; 
Zelar pela observância das obrigações fiscais, em face das legislações tributárias 
federal, estaduais e municipais; 
Proceder as tomadas de contas dos detentores de recursos antecipados, tais 
como adiantamentos, convênios, subvenções etc.; 
Promover o registro e o controle das inscrições e baixas de responsabilidade; 
Comunicar à autoridade competente sempre que encontrar erros, omissões ou 
inobservância de preceitos legais e regulamentares; 
Elaborar e transmitir a Guia de recolhimento do FGTS e informações à 
Previdência Social - GFIP; 
Confeccionar e enviar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF; 
Confeccionar e enviar a declaração de débitos e créditos tributários federais - 
DCFT; 
Encaminhar informações ao Tribunal de Contas do Estado para dar cumprimento 
às instruções normativas do TCE; 
Acompanhar a regularidade do CNPJ do órgão/entidade perante o CAUC - 
Cadastro Único de Transferência Voluntária; 
Colaborar na elaboração da proposta orçamentária; 
Subsidiar o processo licitatório com informações; 



 

Acompanhar constantemente as legislações federal, estadual e municipal 
vigentes, para fins de orientação aos gestores; 
Orientar e assessorar preventivamente os ordenadores de despesa e demais 
agentes públicos, disponibilizando informações contábeis; 
Elaborar planilhas e gráficos com projeções e análises da execução orçamentária 
do órgão/entidade para auxiliar na avaliação e na tomada de decisão superior; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação Remuneração 
Base 

Padrão/ 
Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Contador I 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 2.840,23 NS-01 30h 

Contador II 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 3.856,38 
NS-01-

contador II 40h 

 
 

NUTRICIONISTA I E II 

Descrição das Atividades 
Elaborar cardápios, coordenar e supervisionar a preparação das refeições 
servidas nas Creches, Escolas Municipais e Unidades de Saúde e, ainda em 
outros setores que forem necessários; 
Visitar as escolas e creches municipais, para avaliar o perfil nutricional das 
crianças; 
Elaborar ficha técnica com necessidades nutricionais específicas para cada idade 
ou grupo; 
Elaborar cardápio visando o atendimento das necessidades nutricionais 
específicas; 
Desenvolver técnicas na preparação dos alimentos que assegurem a 
manutenção das suas características nutricionais; 
Verificar a qualidade dos insumos utilizados na preparação das receitas; 
Assegurar a higiene e o cuidado na preparação das refeições; 
Coordenar o trabalho das cozinheiras; 
Supervisionar e promover auto inspeção nas rotinas operacionais da preparação 
das refeições; 
Verificar a aceitação do cardápio e colher sugestões dos alunos para melhoria; 
Inspecionar equipamentos, instalações e utensílios utilizados na preparação dos 
alimentos providenciando a substituição ou reparo necessários; 



 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação Remuneração 
Base 

Padrão/ 
Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Nutricionista 
I 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 2.840,23 NS-01 30h 

Nutricionista 
II 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 3.069,88 
NS-01-

nutricionista 
II 

40h 

 
 

TREINADOR DE ESPORTES 

Descrição das Atividades 
Desenvolver, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas;  
Ensinar técnicas desportivas realizam treinamentos especializados com atletas 
de diferentes esportes, tais como: futebol de campo, futsal, handebol, voleibol, 
basquetebol, etc.;  
Instruir desportistas acerca dos princípios e regras inerentes a cada um dos 
esportes; 
Avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas;  
Acompanham e supervisionar as práticas desportivas;  
Elabora informe técnico e científico na área de atividades físicas e do desporto; 
Promover a prática da ginástica e de outros exercícios físicos e jogos em geral, 
nos programas sócios educativos, grupos de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, mulheres e portadores de necessidades especiais, desenvolvendo 
atividades desportivas e de lazer;  
Orientar a execução das atividades desportivas e sobre a importância de uma 
alimentação saudável;  
Estudar a capacidade e as necessidades físicas dos usuários;  
Elaborar programas de atividades desportivas;  
Instruir os usuários sobre os exercícios e jogos programados;  
Promover e executar certames, campeonatos, torneios esportivos e atividades de 
lazer para a comunidade;  
Elaborar súmulas, preparar regulamentos e regimentos;  
Treinar equipes e escolinhas do município;  
Organizar a participação do município em eventos esportivos locais, regionais e 
estaduais; executa outras tarefas afins;  
Acompanhar o desenvolvimento dos atletas, o rendimento das equipes 



 

municipais de Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Voleibol, Basquetebol, etc.; 
Acompanhar as Categorias de base, infantil, juvenil, infanto-juvenil e adulto para 
participar em eventos em etapas microrregionais, regionais, estaduais e 
nacionais, bem como em demais competições de interesse do Município; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior ou 

Registro no Conselho 
competente 

R$ 2.840,23 NS-01 30h 

 
 

PEDAGOGO 

Descrição das Atividades 
Executar atividades em projetos de enfrentamento à pobreza, de qualificação 
profissional e de geração de renda;   
Atender aos usuários nos serviços básicos da Secretaria de Assistência Social; 
Orientar e acompanhar famílias, crianças, adolescentes, idosos, portadores de 
deficiências, gestantes e nutrizes, durante o desenvolvimento de trabalhos 
específicos;   
Realizar oficinas, ministrar cursos, palestras, treinamentos e similares;  
Participar de pesquisas, entrevistas, visitações e demais atividades destinadas à 
coleta de dados relevantes;  
Realizar e orientar trabalhos e atividades junto à Secretaria de Assistência 
Social;  
Auxiliar na elaboração, planejamento, avaliação, organização e identificação de 
ações, atividades e tarefas relacionadas às diversas rotinas da unidade;  
Conferir, inspecionar, manipular, instalar, registrar e especificar equipamentos 
e/ou materiais;  
Observar e cumprir normas de segurança   e procedimentos   técnicos;   
Manusear, operar e conservar equipamentos e materiais sob sua 
responsabilidade; 
Colaborar na elaboração e preenchimento de relatórios e outros documentos;   
Orientar e instruir pessoas em atividades práticas ou teóricas;  
Recepcionar e orientar pessoas e usuários em geral;  
Outras atividades correlatas a natureza do cargo. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior e R$ 2.840,23 NS-01 30h 



 

Registro no Conselho 
competente 

 
 

SUBGRUPO NS-02: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Descrição das Atividades 
Compreendem os cargos destinados à elaboração, desenvolvimento e 
supervisão de projetos referentes aos processos produtivos agropastoris e 
agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da 
produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade 
de vida das populações rurais. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior ou 

Registro no Conselho 
competente 

R$ 3.569,62 NS-02 30h 

 
 

ENGENHEIRO CIVIL I E II 

Descrição das Atividades 
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos às edificações, 
pontes, vias públicas e rodovias municipais; sistema de água, esgoto e outros, 
estudando características e preparando planos métodos de trabalho e demais 
dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo 
das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos; 
Atuar na fiscalização de execução de obras públicas, para garantir sua execução 
em conformidade com os projetos, memoriais descritivos e planilhas 
orçamentárias; 
Aprovar projetos de construção de edificações em geral nos termos da 
legislação; 
Proceder a avaliação de imóveis para fins de desapropriação ou para outras 
finalidades; 
Efetuar a gestão de contratos de obras e de serviços públicos, para fins de 
medição, fiscalização de execução, prazos, entre outros; 
Realizar o atendimento à comunidade para fins de orientações, esclarecimentos 
e de encaminhamentos; 
Efetuar despachos em processos administrativos para garantir as informações 
técnicas precisas para fins de tomada de decisão da autoridade competente; 
Elaborar projetos técnicos de construção com seus respectivos memoriais 
descritivos e planilha orçamentária no programa autocad, word e excel; 



 

Realizar vistorias em obras, imóveis urbanos e rurais para fins de produção de 
documentos técnicos requeridos ou determinados pela autoridade competente; 
Dominar e conhecer as normas técnicas de engenharia, o código de obras, o 
código de posturas, o código tributário, entre outros relacionados com a 
engenharia e suas aplicações; 
Proceder à avaliação geral das condições requeridas para obras, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o 
local mais apropriado para a construção; 
Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em 
consideração fatores como carga calculada, pressão de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que 
devem ser utilizados na construção; 
Elaborar o projeto da construção preparando plantas e especificações da obra 
indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos; 
Preparar o programa de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e 
outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e a 
fiscalização do desenvolvimento das obras; 
Dirigir a execução de projetos, acompanhando as operações à medida que 
avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de 
qualidade e segurança recebidos; 
Consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e 
químicos, arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser 
desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionados 
à obra a ser executada; 
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, 
realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de 
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, 
especificar equipamentos, materiais e serviços;  
Orçar obras, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e 
serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra; 
Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar 
dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e 
avaliar relatórios de inspeção; 
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar 
métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade;  
Analisar projetos de engenharia, de loteamento de áreas urbanas e outros, 
verificando os padrões técnicos e a sua adequação a Legislação Urbanística 
vigente, para informar e dar pareceres em processos e outros correlatos;  
Atender o público em geral, realizando consultas em Leis, decretos, normas, 
memorandos, informações técnicas, tabelas, cartas topográficas, dados 
cadastrais, plantas e outros, visando a atender a solicitações e demandas;  
Avaliar a documentação dos imóveis verificando a validade e a adequação as 
exigências estabelecidas em Legislação;  
Organizar e promover as atividades relacionadas com projetos, construção, 



 

reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção 
e implantação do sistema viário;  
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação Remuneração 
Base 

Padrão/ 
Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Engenheiro 
Civil I 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 3.569,62 NS-02 30h 

Engenheiro 
Civil II 

Ensino Superior 
ou Registro no 

Conselho 
competente 

R$ 4.842,79 
NS-02-

engenheiro 
II 

40h 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Descrição das Atividades 
Planejar e executar atividades que visam assegurar o processo de melhoria da 
qualidade de vida, bem como buscar garantir o atendimento das necessidades 
básicas das classes populares e dos segmentos sociais mais vulneráveis às 
crises socioeconômicas; 
Coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas; 
Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, os pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; 
Identificar e conhecer a realidade do meio ambiente em que vai atuar; 
Escolher e adaptar o instrumental de investigação à ação profissional; 
Analisar e interpretar os dados obtidos na investigação social realizada; 
Propor alternativas de ação na área social; 
Relacionar e conhecer a rede de recursos sociais existente na região; 
Desenvolver pesquisas científicas próprias da área; 
Propor medidas para reformulação de políticas sociais vigentes e/ou presentar e 
fundamentar a definição de novas políticas sociais; 
Elaborar os planos, programas, projetos e atividades de trabalho, objetando a 
intervenção a partir dos elementos levantados; 
Proceder ao estudo individualizado, utilizando instrumentos e técnicas próprias 
de serviço social, buscando a participação de indivíduos e grupos na definição de 
alternativas para o problema identificado; 



 

Prestar serviços técnico-administrativos, assistência e promocionais a entidades 
individuais e segmentos populacionais; 
Interpretar de forma diagnóstica a problemática social e membros de outras 
áreas profissionais, visando otimizar a atualização do recurso social e evitar 
acomodação da clientela, a fim de adequar o equacionamento da ação 
profissional; 
Trabalhar socialmente as relações interpessoais, familiares, vicinais e 
comunitárias; 
Proceder a cooperação técnica mediante assessoria, consultoria, supervisão e 
orientação que implicam na mobilização, acompanhamento e articulação de 
recursos sociais e proposição de novas medidas de ação; 
Emitir parecer técnico que envolva a utilização ou não do dinheiro público, do 
equipamento social e do atendimento a direitos sociais adquiridos; 
Apreciar solicitações de estágios de alunos de Serviço Social, supervisionando a 
sua realização; 
Identificar e analisar as prioridades sociais na viabilização da política social; 
Realizar entrevistas na sede de trabalho ou “in loco” bairros urbanos e rurais; 
Realizar reuniões e seminários com grupos da população para discussão da 
problemática social, visando à execução de ações de interesse da comunidade; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior e 

Registro no Conselho 
competente 

R$ 3.569,62 NS-02 30h 

 
 

PSICÓLOGO 

Descrição das Atividades 
 
a) quando da atuação educacional: 
Identificar, avaliar, prevenir e acompanhar clinicamente indivíduos que 
apresentem distúrbios psíquicos ou comportamentais. 
Proceder à formulação de hipótese e a sua comprovação experimental, 
observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra 
natureza; 
Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e outras espécies que 
atuam sobre o indivíduo; 
Promover a correção de distúrbios psíquicos; 
Elaborar e aplicar testes utilizando seu conhecimento e prática dos métodos 
psicológicos; 



 

Participar na elaboração de análises ocupacionais; 
Participar do processo de ensino-aprendizagem acompanhando os métodos, 
avaliações e evolução de desempenhos dos alunos acompanhados; 
Atuar no campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, 
novos métodos de ensino e treinamento; 
Reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos em testes e exames; 
Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, 
disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos; 
Capacitar professores e especialistas para o atendimento dos alunos na rede 
municipal; 
Realizar palestras nas escolas; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  
 
b) quando da atuação na rede municipal de saúde: 
Realizar atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho na área da 
saúde municipal, orientando os indivíduos no que concerne a problemas de 
caráter social com o objetivo de levá-los a achar e utilizar os recursos e meios 
necessários para superar suas dificuldades e conseguir atingir metas 
determinadas; 
Atuar junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, 
diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da saúde, 
lazer, educação, trabalho e segurança pra ajudar os indivíduos e suas famílias a 
resolver seus problemas e superar suas dificuldades; 
Dedicar-se à luta contra a delinquência, organizando e supervisionando 
atividades educativas, sociais e recreativas em centros comunitários, para 
recuperar e integrar os indivíduos à sociedade; 
Colaborar com a Justiça, quando solicitado, apresentando laudos, pareceres e 
depoimentos, para servir como instrumentos comprobatórios para melhor 
aplicação da lei e da justiça;  
Assessorar órgãos públicos ou de caráter social, técnico e de consciência 
política, para resolver situações planejadas ou não;  
Dedicar-se à luta contra delinquência e fenômenos sociais emergentes, 
organizando e supervisionando programas sociais e recreativos, em centros 
comunitários ou equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais 
e intergrupais, estendendo-a ao contexto sócio-histórico-cultural; 
Realizar levantamentos de demanda para planejamento, execução e avaliação 
de programas junto ao meio ambiente; 
Realizar trabalhos para uma instituição, investigando, examinando e tratando 
seus objetivos, funções e tarefas em lideranças formais e informais e nas 
comunicações e relações de poder; 
Trabalhar o campo das forças instituídas e instituintes, intervindo nos processos 
psicológicos que afetam a estrutura institucional; 
Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, 



 

religioso, classes e segmentos sociais e culturais; 
Atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos 
psicológicos nas técnicas de comunicação e propaganda; 
Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 
Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 
 
c) quando da atuação no trabalho social: 
Realizar atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, 
orientando os indivíduos no que concerne a problemas de caráter social com o 
objetivo de levá-los a achar e utilizar os recursos e meios necessários para 
superar suas dificuldades e conseguir atingir metas determinadas; 
Atuar junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, 
diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da saúde, 
lazer, educação, trabalho e segurança pra ajudar os indivíduos e suas famílias a 
resolver seus problemas e superar suas dificuldades; 
Dedicar-se à luta contra a delinquência, organizando e supervisionando 
atividades educativas, sociais e recreativas em centros comunitários, para 
recuperar e integrar os indivíduos à sociedade; 
Colaborar com a Justiça, quando solicitado, apresentando laudos, pareceres e 
depoimentos, para servir como instrumentos comprobatórios para melhor 
aplicação da lei e da justiça;  
Assessorar órgãos públicos ou de caráter social, técnico e de consciência 
política, para resolver situações planejadas ou não; 
Dedicar-se à luta contra delinquência e fenômenos sociais emergentes, 
organizando e supervisionando programas sociais e recreativos, em centros 
comunitários ou equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais 
e intergrupais, estendendo-a ao contexto sócio-histórico-cultural; 
Realizar levantamentos de demanda para planejamento, execução e avaliação 
de programas junto ao meio ambiente; 
Realizar trabalhos para uma instituição, investigando, examinando e tratando 
seus objetivos, funções e tarefas em lideranças formais e informais e nas 
comunicações e relações de poder; 
Trabalhar o campo das forças instituídas e instituintes, intervindo nos processos 
psicológicos que afetam a estrutura institucional; 
Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, 
religioso, classes e segmentos sociais e culturais; 
Atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos 



 

psicológicos nas técnicas de comunicação e propaganda; 
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior e 

Registro no Conselho 
competente 

R$ 3.569,62 NS-02 30h 

 
 

SUBGRUPO NS-02-A Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Descrição das Atividades 
Compreendem os empregos que se destinam a planejar e executar campanhas e 
serviços de fomento e assistência relacionados com a pecuária e a saúde pública 
dos animais em geral, bem como as demais atribuições previstas na legislação 
específica. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Ensino Superior ou 

Registro no Conselho 
competente 

R$ 4.309,73 NS-02 A 30h 

 
 

PROCURADOR I E II 

Descrição das Atividades 
O procurador tem por atribuições, a representação judicial e extrajudicial do 
município; 
A promoção, em todas as instâncias, da advocacia do município, da 
administração direta e autarquias; 
O exercício de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo Municipal e à 
administração em geral; 
O assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal; 
O acompanhamento e controle dos feitos administrativos e judiciais de sua 
competência; 
A defesa e manutenção dos interesses públicos; 
Compreendem os empregos que se destinam a prestar assistência em assuntos 



 

de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o 
município, bem como outras atribuições especificadas em legislação própria. 
E outras atividades pertinentes à área de sua competência, determinadas pelo 
Chefe do Executivo Municipal ou pelo Procurador Geral.  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Procurador I 

Ensino Superior 
Completo 

(Graduação em 
Direito) e 
Inscrição 

Regular perante 
a OAB e 

Comprovação 
de no mínimo 03 

(três) anos de 
atividade jurídica 

R$ 4.309,73 NS-02 A 20h 

 

Emprego Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Procurador 
II 

Ensino Superior 
Completo 

(Graduação em 
Direito) e 
Inscrição 

Regular perante 
a OAB e 

Comprovação 
de no mínimo 03 

(três) anos de 
atividade jurídica 

R$ 7.716,95 NS-02-A-
procurador II 

40h 

 
SUBGRUPO NS-02B: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 
 
 

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Descrição das Atividades 
Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento de metas previsto no 
PPA - Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos do município;  



 

Viabilizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas 
de governo, quanto à eficácia, à eficiência, à efetividade da gestão no órgão e 
nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecida na Lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Comprovar a legitimidade dos atos da gestão; exercer o controle das operações 
de credito; avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município;  
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; realizar o 
controle interno dos limites e das condições para a inscrição de despesas em 
restos a pagar;  
Supervisionar as medidas adotadas pelo município para o retorno da despesa 
total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 
22 e 23 da lei complementar federal nº 101/2000 (Lei Responsabilidade Fiscal);  
Tomar providencias indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no 
artigo 31 da LC nº 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidadas e mobiliaria aos respectivos limites;  
Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, 
tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;  
Cientificar as autoridades responsáveis, quando constatadas ilegalidades ou 
irregularidades na Administração Municipal;  
Determinar, quanto necessária, a realização de inspeção ou auditoria sobre a 
gestão dos recursos públicos municipais, sob a responsabilidade de órgão e 
entidades públicas e privadas;  
Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle 
interno na administração pública direta, ficando, todavia a designação dos 
servidores a cargos dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;  
Verificar o cumprimento de todos os índices exigidos pela Lei Complementar 
Federal nº 101/2000, como gastos com educação, pessoal, saúde entre outros; 
Auditar os processos de licitações, dispensa, ou de inexigibilidade para as 
contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros;  
Analisar contratos emergenciais de prestação de serviço, executar atividades de 
promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, 
responsável e transparente, na Administração Direta;  
Executar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de 
apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de 
recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a 
legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade, dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, 
orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos 
ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do 
Município;  
Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da 
transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da 
corrupção e o fortalecimento do controle social; 
Realizar atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos 
processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração 



 

Municipal; 
Seguir as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União, 
averiguando e solucionando as anotações ou recomendações estampadas nos 
relatórios de auditorias ou requisições; bem como auxiliando as auditorias na 
prestação de informações, encaminhamento de documentos e demais 
solicitações do referido Tribunal de Contas, tanto do Estado como da União; 
Realizar estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e 
para o fortalecimento da integridade das instituições públicas.  
Executar outras tarefas, serviços e atividades estabelecidas pela chefia imediata 
ou secretaria ou órgão a qual estiver lotado. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Remuneração 
Base Padrão/Grupo Carga Horária 

Semanal 
Curso de ensino 

superior completo em 
uma das seguintes 

áreas: administração 
de empresas ou 

ciências contábeis ou 
economia ou direito 

R$ 4.708,33 NS-02B 40h 

 
4. DESCRIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO  

 
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Descrição das Atividades 
Dirigir, gerenciar, organizar e administrar as tarefas, trabalhos e atribuições legais 
de sua pasta, conforme orientação político-administrativa do prefeito, em 
conformidade com a legislação específica e responsabilidades próprias. 
 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior  

Fixado pelo Por 
Lei do Poder 
Legislativo 

Fixado pelo 
Por Lei do 

Poder 
Legislativo 

40h 

 
 

ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE: 
 

Descrição das Atividades 
Assessorar diretamente o Prefeito nos trabalhos, tarefas e produção de 
documentos do Gabinete, inter-relacionados com as demais Secretarias 



 

Municipais e Órgãos Governamentais.  
 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior 

R$ 5.312,79 CC-01B 40h 

 
 

COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 

Descrição das Atividades 
Coordenar e controlar o cumprimento das normas municipais, rotinas e instruções 
emitidas e aprovadas pelas autoridades competentes; 
Promover a relação institucional do poder executivo com o legislativo; 
Oferecer meios de favorecer a organização e participação da população no 
encaminhamento de questões que atendam seus interesses; 
coordenar as ações das secretarias no atendimento conjunto às necessidades da 
população; 
Controlar e encaminhar para os órgãos da administração requerimentos, 
indicações, pedidos de informações e solicitações da Câmara Municipal, de modo 
a permitir seu atendimento; 
Controlar e encaminhar para os órgãos da Administração os projetos de lei 
aprovados pela Câmara Municipal, de modo a subsidiar a decisão do prefeito 
quanto à sanção e promulgação; 
Analisar a conveniência e oportunidade dos projetos de lei elaborados pelo 
executivo, de modo a subsidiar a decisão do prefeito quanto ao seu 
encaminhamento à Câmara Municipal; 
Acompanhar as decisões do legislativo de modo a prestar informações às 
Secretarias Municipais; 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior R$ 4.194,31 CC-01 40h 

 
 

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO  

Descrição das Atividades 
Assessorar o Prefeito(a) Municipal no desenvolvimento da divulgação do trabalho 
realizado pela Administração Pública; 
Coordenar, supervisionar, controlar e produzir notícias, materiais digitais, 
audiovisuais e publicitários no intuito de informar a população através dos 



 

diferentes meios de comunicação sobre os atos do prefeito e das secretarias 
municipais; 
Receber, analisar e processar as informações e as solicitações encaminhadas 
pelos veículos de comunicação e definir junto com o prefeito sobre a elaboração 
de Comunicado ou Nota Oficial com o posicionamento da Prefeitura sobre o 
conteúdo solicitado; 
Realizar o agendamento de entrevistas do prefeito, secretários municipais e 
demais servidores com os veículos de comunicação; 
Acompanhar o prefeito, secretários municipais durante as entrevistas; 
Gerir o site da Prefeitura e as demais páginas das redes sociais, atualizando-as 
diariamente, com informações de interesse público; 
Monitorar os veículos de comunicação do município e da região, além das redes 
sociais sobre as sugestões, reclamações, elogios e reivindicações dos munícipes 
referentes aos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de Itirapina, bem como 
denúncias sobre as irregularidades dos serviços prestados pelos servidores 
públicos e demais agentes políticos que atuem junto à Administração Pública; 
Controlar e arquivar o conteúdo de materiais digitais de comunicação produzidos; 
Elaborar os layouts conforme a padronização da comunicação visual definida 
pelo gabinete; 
Elaborar a produção e edição de vídeos institucionais sobre as ações da 
Administração Municipal. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior  R$ 4.194,31 CC-01 40h 
 
 

ASSESSOR DE GABINETE 

Descrição das Atividades 
Auxiliar e assessorar o prefeito na tarefa político - administrava do Gabinete, com 
inter-relação com as demais Secretarias Municipais e Órgãos do Governo 
Estadual e Federal, bem como na relação direta com a população e demais 
empresas públicas e privadas. 
 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior R$ 2.820,00 CC-02 40h 

 
 
 
 



 

ASSESSOR DE SECRETARIA 

Descrição das Atividades 
Assessorar politico-administrativamente o responsável pela Secretaria Municipal 
à qual estiver correspondentemente lotado, sendo responsável pelo 
planejamento, coordenação, elaboração de  projetos e execução de todas as 
ações atividades da assessoria; 
Organizar e orientar os trabalhos com vistas a assegurar o desenvolvimento dos 
mesmos em conformidade aos projetos, programas, objetivos e metas 
estabelecidos; 
Promover a integração funcional entre sua assessoria e as demais unidades 
administrativas municipais, constantes da estrutura  organizacional da 
Administração Pública Municipal; e dirigir veículos oficiais municipais, desde que 
habilitado e autorizado para tal; 
Organizar, orientar e administrar os serviços do Secretário Municipal; 
Executar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 
documentos e envio de documentos; 
Elaborar e promover a divulgação dos atos institucionais da Secretaria Municipal; 
Promover o acompanhamento dos assuntos de interesse do Secretário 
Municipal, pendentes de decisão junto ao Gabinete; 
Providenciar o acompanhamento dos assuntos, pendentes de decisão, de 
interesse do Secretário Municipal; 
Manter arquivo atualizado dos expedientes sob sua responsabilidade; 
Controlar e gerir a agenda de trabalho do Secretário Municipal; 
Preparar e secretariar as reuniões diretivas e colegiadas, elaborando atas e 
resoluções; 
Controlar/acompanhar/participações do Secretário Municipal em reuniões dentro 
e fora do município; 
Desenvolver outras atividades correlatas; 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior 

R$ 2.100,13 CC-03 40h 

 
 

PROCURADOR GERAL 

Descrição das Atividades 
Congregar e supervisionar os cargos em comissão e  empregos de natureza 
permanente, cuja correspondente função destes compreende o exercício de 
afazeres e assistência em  assuntos de natureza jurídica, no âmbito de 
Administração Pública Municipal; exercer atividades de gestão e assessoramento 
técnico administrativo e operacional junto à Administração Pública Municipal e, 
em conformidade ao artigo 80 e seguintes pertinentes, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 22 de abril de 1990, responder pela promoção da  



 

advocacia do Município, da Administração direta e autarquias, exercer  
consultoria e assessoria  jurídicas ao Poder Executivo Municipal e à 
Administração em geral,  prestar assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito 
Municipal, representar judicial e extrajudicialmente o Município de Itirapina, 
perante o Poder Judiciário, em quaisquer de suas instâncias, Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e/ou de outros estados membros, Controladoria Geral 
da União, Ministério Público do Estado de São Paulo e/ou de outros estados 
membros, autarquias e órgãos públicos municipais, estaduais e federais; 
promover a inscrição, manter o controle e efetuar a cobrança da dívida ativa 
municipal, propor ação civil pública, representando o Município de Itirapina, 
exercer outras funções que lhe sejam conferidas por lei e demais atividades 
correlatas, compatíveis  e pertinentes à sua função e  área de  competência, que 
sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; e dirigir veículos 
oficiais municipais desde que habilitado e autorizado para tal.  
 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior, 
Registro no Conselho 
competente e 
Procurador de Carreira 

 

R$ 9.780,77 CC-01-A 40h 

 
 

SUPERINTENDENTE DO TESOURO MUNICIPAL 

Descrição das Atividades 
Dirigir o Tesouro Municipal; 
Propor ao Secretário Municipal da Fazenda a estrutura básica do órgão e suas 
alterações; 
Expedir atos normativos no âmbito de sua competência; 
Formular, gerir e acompanhar as diretrizes da política financeira do Município de 
Itirapina, no âmbito de sua competência; 
Apresentar relatório anual das atividades ao Secretário Municipal da Fazenda;  
Planejar, organizar, dirigir e executar as diretrizes da política financeira do 
Município de Itirapina e no âmbito de sua competência; 
Estabelecer, supervisionar, redefinir e acompanhar a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso da ação da despesa 
orçamentária; 
Acompanhar a execução orçamentária mediante suficiência financeira dos 
recursos vinculados e pelo estabelecimento de metas fiscais para receita e 
agregados de despesa; 
Propor e acompanhar o cumprimento da meta anual de resultado orçamentário; 
Propor, redefinir e acompanhar a execução de ações de monitoramento do 



 

exercício financeiro e orçamentário, observando a suficiência dos recursos 
orçamentários vinculados e das metas fiscais estabelecidas; 
Manifestar-se em propostas que impliquem impacto orçamentário, econômico ou 
financeiro relevante nas contas do Município de Itirapina; 
Planejar, organizar, dirigir e executar o fluxo financeiro do Município de Itirapina e 
o pagamento de despesas públicas, bem como administrar os ingressos e as 
disponibilidades municipais; 
Gerenciar o sistema financeiro de administração do Poder Executivo Municipal; 
Monitorar o Sistema de Arrecadação das Receitas Municipais; 
Planejar e administrar a dívida pública municipal, bem como propor o 
estabelecimento de normas específicas relativas às operações de crédito 
contratadas pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Municipal; 
Acompanhar, avaliar e elaborar propostas para solução de passivos contingentes 
e dívidas com precatórios; 
Supervisionar a gestão financeira das entidades da Administração Indireta, bem 
como prestar assessoramento; 
Promover os encontros de contas entre os débitos e os créditos, no âmbito da 
Administração Pública Municipal; 
Acompanhar as participações societárias do Município de Itirapina; 
Prospectar oportunidades e efetivar operações de captação de recursos 
financeiros; 
Propor estudos e emitir pareceres sobre propostas de alienação de valores 
mobiliários e outros ativos financeiros de propriedade do Município de Itirapina; 
Propor limites globais para a despesa pública, compatíveis com as estimativas da 
receita municipal, a serem observadas na elaboração orçamentária; 
Monitorar as despesas previdenciárias e avaliar seu impacto na condução da 
política fiscal de longo prazo e da necessidade de financiamento; 
Editar atos normativos em matéria financeira; 
Avaliar, propor, implantar e acompanhar medidas concernentes à qualificação e à 
eficiência do gasto público; 
Sugerir os limites e os parâmetros econômico-financeiros a serem observados na 
elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do 
orçamento anual; 
Exercer o acompanhamento das receitas orçamentárias e extra orçamentárias, 
no âmbito de sua competência; 
Exercer a coordenação e a guarda dos valores; 
Exercer as atividades relacionadas aos sistemas no âmbito de sua competência, 
atuando, de forma integrada, com a área municipal de informática e tecnologia da 
informação; 
Prestar apoio técnico ao órgão de defesa judicial do Município de Itirapina, no 
âmbito de sua competência; 
Promover estudos e propor o aperfeiçoamento da legislação na sua área de 
competência; e 
Outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
 



 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio  Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior e 
experiência em 
assuntos compatíveis 
ao cargo 

 

R$ 12.900,83 CC-01-ST 40h 

 
 

COORDENADOR DE PROJETOS 

Descrição das Atividades 
Coordenar, supervisionar, dirigir e gerenciar todos os projetos técnicos de 
Engenharia e de Planejamento, conveniados ou não, elaborados pelo próprio 
Município, Governos Federal e Estadual, Órgãos Governamentais ou 
terceirizados à empresas do ramo de Engenharia e de Planejamento, na forma 
da Lei, bem como participar de reuniões técnicas com poder de decisão em 
todas as esferas de Governo, Entidades do Terceiro Setor e Particulares, 
subsidiando sempre o Prefeito com relatórios gerenciais, planilhas técnicas, 
projetos técnicos e memoriais descritivos, entre outros, para tomada de decisões 
de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. O coordenador de projetos 
deve ter organização, planejamento, bom relacionamento interpessoal, 
flexibilidade, ser motivador, ter agilidade na tomada de decisões habilidade em 
negociações, capacidade de aprender com os próprios erros e com a experiência 
e vivência dos outros. 
 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior  

R$ 5.312,79 CC-01-B 40h 

 
 

COORDENADOR DE CONVÊNIOS 

Descrição das Atividades 
Gerenciar. Administrar, orientar, elaborar e acompanhar as atividades de 
Demandas/Propostas e Convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal de 
Itirapina e os Governos Estadual e Federal, em conjunto com as Secretarias 
Municipais; 
Ser o ponto de referência (Gestor Municipal de Convênios) dentro da Prefeitura 
Municipal de Itirapina para a gestão, coordenação, pesquisas, tramitações, 
andamento e acompanhamento dos processos de convênios e demandas dos 
Secretários Municipais e a Exma. Sra. Prefeita, como também, dos Vereadores e 



 

Entidades Filantrópicas (Asilo, APAE); 
Ser o ponto de referência (Gestor Municipal de Convênios) dos Governos 
Estadual e Federal e Assessorias Parlamentares para tratativas dos convênios e 
demandas; 
Pesquisar, analisar e filtrar possíveis convênios para a Prefeitura Municipal de 
Itirapina dentro dos sistemas disponíveis pelos Governos Estadual (Secretarias 
Estaduais) e Federal (Ministérios) e encaminhar para deliberações da Exma. 
Senhora Prefeita e Secretarias Municipais; 
Analisar, estudar e retornar os assuntos, com orientações, das demandas 
encaminhadas pelas Secretarias Municipais e o Gabinete da Exma. Senhora 
Prefeita que se referem à captação de recursos juntos aos Governos Estadual e 
Federal e demandas encaminhadas pelos Deputados Estaduais e Federais; 
Contatar periodicamente os Governos Estadual e Federal, seus departamentos e 
assessorias parlamentares a fim de obter informações sobre a liberação dos 
recursos disponibilizados e tramitações exigidas; 
Gerenciar, coordenar e elaborar as documentações técnica e administrativa em 
conjunto com todas as secretarias (Abertura de processo administrativo, 
elaboração de Planos de Trabalho e Termos de Referência, Projetos de 
Engenharia, indicação de Gestores e Fiscais, Dotações orçamentárias, 
justificativas de projetos de leis);  
Cadastrar propostas dentro dos sistemas dos Governos Estadual e Federal; 
Gerenciar e coordenar o andamento das propostas, demandas e convênios, com 
acesso e tramitação de documentação, correções de documentação técnica 
administrativa e cobrança dos departamentos/secretarias municipais para 
entrega de documentos para a celebração dos convênios; 
Coordenar os pagamentos via sistema em conjunto com o Setor de Tesouraria; 
Gerenciar, acompanhar, fiscalizar e buscar soluções as adimplências municipais 
para o não impedimento de celebração de convênios (CRMC, CADIN, Receita 
Federal, CAUC, CND); 
Gerenciar e acompanhar os recursos recebidos (em conta) através dos 
convênios celebrados junto aos Governos Estadual e Federal e o atendimento do 
objeto; 
Acompanhar e fiscalizar o processo de contratação dos convênios celebrados; 
Gerenciar, coordenar e controlar os prazos de vigência dos convênios, para a 
promoção de suas prorrogações, termos aditivos ou rescisão dentro dos 
parâmetros de sua vigência; 
Gerenciar e acompanhar a tramitação interna dos processos de convênios e 
administrativos vinculados ao mesmo, estabelecendo comunicação eficiente com 
os parceiros internos e externos e adotando soluções para o cumprimento dos 
prazos para aprovação do pedido, evitando gargalos na fase de deliberação e 



 

execução; 
Gerenciar e coordenar, com as Secretarias envolvidas nos convênios, as 
prestações de contas de recursos financeiros oriundos de outras esferas de 
governo; 
Informar o prazo de cadastramento de propostas/demandas e dos convênios, 
orientando sobre prorrogação ou anulação dos mesmos as Secretarias 
Municipais e a Exma. Sra. Prefeita; 
Realizar demais atividades, em conjunto com o Coordenador de Projetos e 
Convênios, Sr. Alípio, para andamento de assuntos diários e com prazos 
determinados, dentro da Prefeitura Municipal de Itirapina e suas Secretarias 
Municipais; 
Trabalhar, em conjunto com as Secretarias Municipais e seus departamentos, 
para o andamento de processos administrativos que vinculem assuntos de 
convênios e parcerias; 
Realizar atividades que melhore o atendimento as demandas de recursos 
disponibilizados para o município de Itirapina;  
Gerir os sistemas: SP Sem Papel; Plataforma; IGTV; SIMEC; SISMOB; FNS –

Fundo Nacional da Saúde; FDE; Repasse fundo a fundo – Secretaria de Saúde 
de SP;  
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior  R$ 4.194,31 CC-01 40h 

 
DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Descrição das Atividades 

Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão fixadas pela 
autoridade política, sobretudo no plano de metas fixado em lei;  
Chefiar, coordenar e superintender a organização dos serviços a serem 
realizados; planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua 
área dentro dos prazos previstos nas normas; orientar seus subordinados na 
realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; prestar 
assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores; 
Levar ao conhecimento do Secretário, por escrito, depois de convenientemente 
apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os 
documentos que dependam de decisão superior;  



 

Dar conhecimento ao Secretario de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria; 
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria contínua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão político-administrativa, 
na lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos 
os atos praticados; 
Intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho do Departamento em que estiver lotado, 
observando as diretrizes legais, bem como as orientações da autoridade política; 
Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 
governo que envolvam se Departamento, assegurando em tais oportunidades o 
uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 
Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria, bem como sugerir a 
edição de novas normas que favoreçam a convergência da legalidade com os 
princípios democráticos do governo eleito, representado pela autoridade política; 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe 
são subordinadas, com atenção aos planos e metas de governo; 
Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, 
despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação, ainda que 
assessorado por funcionários públicos técnicos do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal; 
Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, 
obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos, considerando, para 
tanto, o respeito a suas habilidades e o interesse do Governo Municipal na forma 
fixada em seu planejamento político para atender ao interesse público; 
Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor 
elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário, cumprindo 
rigorosamente o princípio da legalidade e demais princípios da Administração 
Pública; 
Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados 
em suas unidades administrativas; 
Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 
dos trabalhos de sua área, indicando, sempre que possível ao superior 
hierárquico os ajustes necessários para alavancar os resultados esperados pelo 
Governo; 
Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações 
de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas 



 

atividades funcionais, utilizando, para tanto, quando necessário, de outros 
técnicos concursados dos quadros permanentes da Prefeitura Municipal; 
Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, 
tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos 
destacados e que mereçam atenção, seguindo instruções técnicas inerentes à 
atividade, bem como orientações compatíveis advindas do Governo Municipal, 
respeitando com rigor a legalidade; 
Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os 
servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para 
o trabalho eficiente e produtivo; 
Acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; 
Coordenar o atendimento ao público interno e externo, zelando pela impressão 
em tais oportunidades das características da gestão pública proposta pelo 
Executivo Municipal, de acordo com a legalidade;  
Elaborar e solicitar a compra de materiais e equipamentos, observando a 
necessidade, a legalidade, o princípio da economicidade e a gestão eficiente das 
coisas; 
Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo 
chefe hierárquico, alinhando os atos de gestão ao cumprimento da lei e às 
premissas de eficiência indicadas nas metas fixadas pela autoridade superior; 
Executar atividades de recebimento, registro, distribuição, controle da 
movimentação de toda documentação e processos que tramitem na Secretaria; 
Atender ao público e prestar-lhe informações; 
Organizar protocolo de acompanhamento de processos de modo a facilitar a 
localização dos documentos; 
Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e horas 
extras; 
Acompanhar a escala anual de férias dos servidores lotados na Secretaria; 
Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 
Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 
todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 
função de Direção; 
Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior  

R$ 2.820,00 CC-02 40h 



 

COORDENADOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  

Descrição das Atividades 
Compete ao Coordenador de Proteção e Defesa Civil planejar a execução de 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à 
proteção da sociedade;  
Realizar a promoção da integração entre todos os entes públicos, privados, 
organizações não governamentais e sociedades civis organizadas, para redução 
de desastres e apoio às comunidades atingidas;  
Coordenar a prestação de socorro e assistência às populações atingidas por 
desastres;  
Estimular o desenvolvimento de comunidades resilientes e os processos 
sustentáveis de urbanização;  
Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir suas ocorrências; 
Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres; 
Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;  
Desenvolver consciência acerca dos riscos de desastres;  
Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC - em âmbito 
local;  
Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC 
no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;  
Incentivar a incorporação de ações de proteção e defesa civil no planejamento 
municipal;  
Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;  
Propor ao Chefe do Executivo Municipal a decretação de Situação de 
Emergência e Estado de Calamidade Pública;  
Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou 
das edificações vulneráveis;  
Propor a abertura de pontos de apoio ou abrigos provisórios, para assistência à 
população em situação de alto risco ou desastre;  
Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 
extremos, bem como, sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres;  
Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;  
Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil;  
Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;  
Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 
atividades de proteção civil no Município;  
Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 
clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 
comunitárias nas ações de Defesa Civil e promover o treinamento de 
associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades 



 

apoiadas;  
Promover ação de capacitação profissional para ações específicas em Proteção 
e Defesa Civil. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior 

R$ 5.312,79 CC-01-B 40h 

 
 

DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Descrição das Atividades 
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão fixadas pela 
autoridade política, sobretudo no plano de metas fixado em lei;  
Chefiar, coordenar e superintender a organização dos serviços a serem 
realizados; planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua 
área dentro dos prazos previstos nas normas; orientar seus subordinados na 
realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; prestar 
assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores; 
Levar ao conhecimento do Secretário, por escrito, depois de convenientemente 
apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os 
documentos que dependam de decisão superior;  
Dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria; 
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria contínua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão político-administrativa, 
na lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos 
os atos praticados; 
Intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho do Departamento em que estiver lotado, 
observando as diretrizes legais, bem como as orientações da autoridade política; 
Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 
governo que envolvam se Departamento, assegurando em tais oportunidades o 
uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 



 

Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria, bem como sugerir a 
edição de novas normas que favoreçam a convergência da legalidade com os 
princípios democráticos do governo eleito, representado pela autoridade política; 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe 
são subordinadas, com atenção aos planos e metas de governo; 
Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, 
despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação, ainda que 
assessorado por funcionários públicos técnicos do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal; 
Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, 
obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos, considerando, para 
tanto, o respeito a suas habilidades e o interesse do Governo Municipal na forma 
fixada em seu planejamento político para atender ao interesse público; 
Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor 
elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário, cumprindo 
rigorosamente o princípio da legalidade e demais princípios da Administração 
Pública; 
Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados 
em suas unidades administrativas; 
Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 
dos trabalhos de sua área, indicando, sempre que possível ao superior 
hierárquico os ajustes necessários para alavancar os resultados esperados pelo 
Governo; 
Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações 
de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas 
atividades funcionais, utilizando, para tanto, quando necessário, de outros 
técnicos concursados dos quadros permanentes da Prefeitura Municipal; 
Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, 
tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos 
destacados e que mereçam atenção, seguindo instruções técnicas inerentes à 
atividade, bem como orientações compatíveis advindas do Governo Municipal, 
respeitando com rigor a legalidade; 
Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os 
servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para 
o trabalho eficiente e produtivo; 
Acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; 
Coordenar o atendimento ao público interno e externo, zelando pela impressão 
em tais oportunidades das características da gestão pública proposta pelo 
Executivo Municipal, de acordo com a legalidade;  
Elaborar e solicitar a compra de materiais e equipamentos, observando a 



 

necessidade, a legalidade, o princípio da economicidade e a gestão eficiente das 
coisas; 
Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo 
chefe hierárquico, alinhando os atos de gestão ao cumprimento da lei e às 
premissas de eficiência indicadas nas metas fixadas pela autoridade superior; 
Executar atividades de recebimento, registro, distribuição, controle da 
movimentação de toda documentação e processos que tramitem na Secretaria; 
Atender ao público e prestar-lhe informações; 
Organizar protocolo de acompanhamento de processos de modo a facilitar a 
localização dos documentos; 
Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e horas 
extras; 
Acompanhar a escala anual de férias dos servidores lotados na Secretaria; 
Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 
Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 
todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 
função de Direção; 
Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 
Auxiliar o Secretário na elaboração das políticas públicas de coordenação das 
atividades relativas à execução da limpeza de ruas e avenidas e manutenção dos 
logradouros públicos em geral;  

 
Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior R$ 2.820,00 CC-02 40h 

 
 

DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  

Descrição das Atividades 
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão fixadas pela 
autoridade política, sobretudo no plano de metas fixado em lei;  
Chefiar, coordenar e superintender a organização dos serviços a serem 
realizados; planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua 
área dentro dos prazos previstos nas normas; orientar seus subordinados na 
realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; prestar 
assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores; 



 

Levar ao conhecimento do Secretário, por escrito, depois de convenientemente 
apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os 
documentos que dependam de decisão superior;  
Dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria; 
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria contínua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão político-administrativa, 
na lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos 
os atos praticados; 
Intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho do Departamento em que estiver lotado, 
observando as diretrizes legais, bem como as orientações da autoridade política; 
Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 
governo que envolvam se Departamento, assegurando em tais oportunidades o 
uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 
Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria, bem como sugerir a 
edição de novas normas que favoreçam a convergência da legalidade com os 
princípios democráticos do governo eleito, representado pela autoridade política; 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe 
são subordinadas, com atenção aos planos e metas de governo; 
Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, 
despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação, ainda que 
assessorado por funcionários públicos técnicos do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal; 
Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, 
obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos, considerando, para 
tanto, o respeito a suas habilidades e o interesse do Governo Municipal na forma 
fixada em seu planejamento político para atender ao interesse público; 
Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor 
elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário, cumprindo 
rigorosamente o princípio da legalidade e demais princípios da Administração 
Pública; 
Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados 
em suas unidades administrativas; 
Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 
dos trabalhos de sua área, indicando, sempre que possível ao superior 
hierárquico os ajustes necessários para alavancar os resultados esperados pelo 



 

Governo; 
Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações 
de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas 
atividades funcionais, utilizando, para tanto, quando necessário, de outros 
técnicos concursados dos quadros permanentes da Prefeitura Municipal; 
Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, 
tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos 
destacados e que mereçam atenção, seguindo instruções técnicas inerentes à 
atividade, bem como orientações compatíveis advindas do Governo Municipal, 
respeitando com rigor a legalidade; 
Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os 
servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para 
o trabalho eficiente e produtivo; 
Acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; 
Coordenar o atendimento ao público interno e externo, zelando pela impressão 
em tais oportunidades das características da gestão pública proposta pelo 
Executivo Municipal, de acordo com a legalidade;  
Elaborar e solicitar a compra de materiais e equipamentos, observando a 
necessidade, a legalidade, o princípio da economicidade e a gestão eficiente das 
coisas; 
Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo 
chefe hierárquico, alinhando os atos de gestão ao cumprimento da lei e às 
premissas de eficiência indicadas nas metas fixadas pela autoridade superior; 
Executar atividades de recebimento, registro, distribuição, controle da 
movimentação de toda documentação e processos que tramitem na Secretaria; 
Atender ao público e prestar-lhe informações; 
Organizar protocolo de acompanhamento de processos de modo a facilitar a 
localização dos documentos; 
Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e horas 
extras; 
Acompanhar a escala anual de férias dos servidores lotados na Secretaria; 
Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 
Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 
todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 
função de Direção; 
Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 
Auxiliar o Secretário na elaboração das políticas públicas de gestão ambiental, 
mediante a implantação de ações para salvaguarda de um meio ambiente 
equilibrado para a atual e futuras gerações;  



 

Manifestar-se obrigatoriamente no casos de licença ambiental;  
Ter profundo conhecimento das resoluções do Conama e da Política Nacional do 
Meio Ambiente;  
Auxiliar o Secretário na participação do Sistema Nacional do meio Ambiente;  

 
Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior R$ 2.820,00 CC-02 40h 

 
 

 
DIRETOR DO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO 

Descrição das Atividades 
- Propor ao Prefeito e articular soluções para o bom desenvolvimento local. 
- Coordenar a implementação das políticas públicas no que tange ao bem-estar 
da comunidade local e dos turistas que frequentam o balneário. 
- Planejar, juntamente com o secretário da pasta, as ações a serem executadas 
no bairro, bem como os insumos necessários. 
- Planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro 
dos prazos previstos. 
- Chefiar, coordenar e dirigir as equipes de manutenção do bairro; planejar e 
fazer executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro dos prazos 
previstos nas normas; orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, 
bem como na sua conduta funcional; prestar assistência e despachar o 
expediente de sua área diretamente com as autoridades superiores 
- Orientar seus subordinados na realização dos trabalhos. 
- Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e 
horas extras; 
- Dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria. 
- Tomar decisões quanto aos problemas internos do local, inclusive nos finais de 
semana e feriados, períodos em que o fluxo de turistas aumenta 
consideravelmente, respeitando a legislação vigente e levando ao conhecimento 
do secretário de turismo e meio ambiente e, no que couber, ao do saneamento e 
serviços públicos. 
- Propor, coordenar e acompanhar as ações educativas para preservação do 
ambiente local. 
- Supervisionar e acompanhar as ocupações dos turistas nas áreas públicas, e 
orientá-los quanto ás normas estabelecidas pelo executivo municipal. 
- Informar ao secretário da pasta e propor medidas para coibir atitudes de 
turistas que degradem o meio ambiente local.   
- Propor e coordenar as ações de embelezamento do bairro e, em especial, na 
orla da represa. 



 

- Manter contato com a população local e buscar junto ao prefeito e secretários 
as ações que auxiliem e minimizem as dificuldades apresentadas pelos 
moradores e proprietários no que couber. 
- Participar da gestão dos contratos e convênios destinados à melhoria e 
manutenção das condições turísticas do bairro. 
- Planejar e acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos e insumos 
que atendem o bairro. 
- Supervisionar, acompanhar e informar as secretarias de saneamento, projetos 
e obras e assuntos jurídicos a presença de novos loteamentos, compra e venda 
de lotes, a fim de que sejam tomadas as providências de verificação da sua 
regularidade. 
- Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 
governo que envolvam sua área de atuação, assegurando em tais oportunidades 
o uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 
- Fortalecer as formas participativas no bairro e entendê-las como indutoras de 
desenvolvimento local. 
Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 
Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 
todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 
função de Direção; 
Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 

 
Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior 

R$ 4.194,31 CC-01 40h 

 
 
DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS E INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO   

Descrição das Atividades 
Coletar informações dos valores lançados no município, individualmente e de 
todos os contribuintes, tanto dos lançamentos do exercício vigente, quanto dos 
valores inscritos em dívida ativa, referentes aos cadastros imobiliário e mobiliário 
municipal; 
Produzir sistemas de análises, tipo BI (Business Intelligence), para consultas 
diversas e tomada de decisões estratégicas, visando a melhoria da arrecadação 
municipal, pelo aumento da efetividade dos processos e métodos de cobrança e 
a arrecadação; 
Produzir relatórios analíticos, sintéticos e gráficos, com objetivo de oferecer 
suporte ao Diretor de Gestão de Receitas e Secretário Municipal da Fazenda, 
com objetivo de auxílio nas decisões operacionais e estratégicas; 
Produzir análises de todos os tributos municipais (IPTU, ISSQN, Taxas de 
Licença, Tarifa de Água e Esgotos e ITBI), referentes a valores, quantidades e 



 

percentuais de: carnês quitados; totais lançados; totais recebidos; totais a 
receber; carnês totalmente quitados; carnês pagando parceladamente; carnês 
totalmente em atraso; evolução de valores recebidos parceladamente; evolução 
de emissão de guias de ITBI; quantidade de cadastros sem execução fiscal; 
evolução da inscrição e arrecadação da dívida ativa; totalização de recebimentos 
e inadimplências por bairros; 
Produzir relatórios e análises dos maiores devedores do município, para 
realização de fiscalizações ou cobranças mais eficazes e com possibilidade de 
maior eficiência na arrecadação; 
Produzir relatórios e análises dos cadastros com valores de lançamento irrisórios, 
para análise da possibilidade de cancelamentos de débitos ou mesmo evitar 
cobranças desnecessárias e custosas; 
Promover estudos para incremento da arrecadação municipal, através de 
melhoria de processos, realização de convênios, aumento da produtividade dos 
servidores, melhor uso da tecnologia, participação em cursos, pesquisas de 
experiências em outros municípios entre outros. 
 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior  R$ 4.194,31 CC-01 40h 
 
 

DIRETOR GERAL DA CULTURA  

Descrição das Atividades 
Incentivar, apoiar e difundir os costumes e as manifestações das culturas 
populares e tradicionais, afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, entre outras 
representantes da diversidade de expressões e identidades culturais existentes 
na cidade;  
Desenvolver programas e atividades de difusão das linguagens artísticas, 
fortalecendo atividades culturais das diversas formas de manifestação; 
Promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, colaborando 
para o acesso à cultura na cidade;  
Promover e valorizar a leitura; preservar o patrimônio histórico-cultural; 
Estimular o debate, a reflexão e a criação artística e intelectual; 
Manter e preservar os equipamentos e espaços culturais, assim como promover 
a utilização dos espaços públicos com atividades artísticas e culturais;  
Promover ações que aproximem o público dos equipamentos culturais, tornando-
os referência da cidade; 
Desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia da cultura, 
contemplando a diversidade de cadeias e arranjos produtivos, a promoção da 
sustentabilidade e a interação com os mercados e instituições culturais que 
atuam na cidade; 



 

Chefiar, coordenar e superintender a organização dos serviços a serem 
realizados;  
Planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro 
dos prazos previstos nas normas; orientar seus subordinados na realização dos 
trabalhos, bem como na sua conduta funcional; prestar assistência e despachar 
o expediente de sua área diretamente com as autoridades superiores; 
Levar ao conhecimento do Secretário, por escrito, depois de convenientemente 
apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os 
documentos que dependam de decisão superior;  
Dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria; 
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria contínua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão político-administrativa, 
na lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de 
todos os atos praticados; 
Intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho do Departamento em que estiver lotado, 
observando as diretrizes legais, bem como as orientações da autoridade política; 
Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 
governo que envolvam seu Departamento, assegurando em tais oportunidades o 
uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 
Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria, bem como sugerir a 
edição de novas normas que favoreçam a convergência da legalidade com os 
princípios democráticos do governo eleito, representado pela autoridade política; 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe 
são subordinadas, com atenção aos planos e metas de governo; 
Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, 
despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação, ainda que 
assessorado por funcionários públicos técnicos do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal; 
Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, 
obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos, considerando, para 
tanto, o respeito a suas habilidades e o interesse do Governo Municipal na forma 
fixada em seu planejamento político para atender ao interesse público; 
Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor 
elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário, cumprindo 
rigorosamente o princípio da legalidade e demais princípios da Administração 



 

Pública; 
Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados 
em suas unidades administrativas; 
Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 
dos trabalhos de sua área, indicando, sempre que possível ao superior 
hierárquico os ajustes necessários para alavancar os resultados esperados pelo 
Governo; 
Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações 
de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas 
atividades funcionais, utilizando, para tanto, quando necessário, de outros 
técnicos concursados dos quadros permanentes da Prefeitura Municipal; 
Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, 
tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos 
destacados e que mereçam atenção, seguindo instruções técnicas inerentes à 
atividade, bem como orientações compatíveis advindas do Governo Municipal, 
respeitando com rigor a legalidade; 
Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os 
servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para 
o trabalho eficiente e produtivo; 
Acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 
envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; 
Coordenar o atendimento ao público interno e externo, zelando pela impressão 
em tais oportunidades das características da gestão pública proposta pelo 
Executivo Municipal, de acordo com a legalidade;  
Elaborar e solicitar a compra de materiais e equipamentos, observando a 
necessidade, a legalidade, o princípio da economicidade e a gestão eficiente das 
coisas; 
Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo 
chefe hierárquico, alinhando os atos de gestão ao cumprimento da lei e às 
premissas de eficiência indicadas nas metas fixadas pela autoridade superior; 
Executar atividades de recebimento, registro, distribuição, controle da 
movimentação de toda documentação e processos que tramitem na Secretaria; 
Atender ao público e prestar-lhe informações; 
Organizar protocolo de acompanhamento de processos de modo a facilitar a 
localização dos documentos; 
Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e horas 
extras; 
Acompanhar a escala anual de férias dos servidores lotados na Secretaria; 
Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 
Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 



 

todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 
função de Direção; 
Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 

 
Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior R$ 2.820,00 CC-02 40h 

 
 

5. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL  

Descrição das Atividades 
Dirigir seus subordinados, exigindo o cumprimento da legislação, bem como a 
implementação das estratégias, ações e objetivos da Administração Municipal; 
Dirigir a divulgação, orientação, assessoramento, coordenação e supervisão, 
advindas de seus subordinados, para assegurar o cumprimento das políticas e 
normas aprovadas sobre os assuntos previstos no inciso anterior, mesmo quando 
as atividades referentes forem realizadas por meio de outros órgãos da 
administração direta; 
Zelar pelo cumprimento da legislação, das políticas e dos objetivos para 
assegurar que as estratégias da Administração Municipal sejam cumpridas no 
que se refere às ações de Departamento Pessoal; 
Acompanhar o desenvolvimento, aplicação, análise de pesquisas de clima 
organizacional, e apresentação de seus resultados às partes interessadas, para 
que estejam alinhados ao Plano de Metas e as diretrizes político-governamentais 
da Administração Municipal; 
Dirigir o desenvolvimento de estudos e coordenação de projetos de 
modernização administrativa no que tange à gestão de pessoas, de acordo com 
as diretrizes político-governamentais da Administração Municipal; 
Dirigir e orientar todas as atividades exercidas pelos servidores pertencentes ao 
Departamento Pessoal e Recursos Humanos; 
Representar, assessoriamente, o município junto à Justiça do Trabalho; 
Dirigir a realização de respostas às requisições, inquéritos e solicitações advindas 
do Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal e outros órgãos, 
inerentes à área de acordo com as orientações superiores, alinhando-as; 
Gerir as atividades ligadas aos cargos, salários e políticas de remuneração; 
Dirigir o quadro de pessoal de cargos e salários, mantendo-o devidamente 
atualizado; 
Propor a criação de cargos ou alterações na estrutura administrativa atual, 
elaborando análises para novas descrições de cargos, bem como promover 
atualizações e adequações necessárias às atribuições e requisitos dos cargos 



 

constantes no Plano de Carreira e promover análises de impacto de custo de 
pessoal; 
Realizar estudos e simulações de alterações na estrutura de cargos e salários; 
Coletar informações através de questionário com os ocupantes dos cargos; 
Orientar sobre a aplicação dos Planos de Carreira no que tange à sua 
aplicabilidade e operacionalização; 
Promover palestras no intuito de divulgar e sanar dúvidas dos servidores quanto 
aos Planos de Carreira existentes; 
Coordenar e orientar quanto à análise de processos administrativos relacionados 
aos Planos de Carreira; 
Preparar relatórios gerenciais; 
Avaliar e mediar situações de conflito envolvendo os servidores em seus locais 
de trabalho; 
Atender, avaliar e orientar servidores com dúvidas e reclamações quanto à 
atendimento ou decisões que afetem suas vidas profissionais; 
Chefiar, orientar e organizar as tarefas realizadas pelo Departamento Pessoal; 
Promover, juntamente com sua equipe, o aperfeiçoamento de trabalhos, através 
de melhorias contínuas nos processos e procedimentos; 
Interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a contratação de pessoal, 
benefícios e direitos, para fins de aplicação e orientação; 
Responder pela aplicação da legislação trabalhista nos assuntos pertinentes as 
contratações de servidores e assuntos correlatos ao Departamento Pessoal; 
Acompanhar e supervisionar o trâmite e despachos de processos administrativos 
referentes ao Departamento Pessoal; 
Promover a elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo a exigências 
ou normas da unidade administrativa; 
Participar da elaboração de treinamentos e integrações dos servidores, 
apresentando aos servidores os assuntos pertinentes a área; 
Promover a criação de cronogramas de trabalhos de acordo com a demanda, 
redistribuindo tarefas e/ou pessoal da área; 
Chefiar projetos pertinentes às tarefas desenvolvidas pela área; 
Realizar reuniões periódicas com a equipe com objetivo de dar e receber 
feedbacks, trocar ideias e informações sobre as tarefas realizadas e a realizar, 
propor participação em cursos e eventos de interesse da área; 
Gerir os contratos de prestação de serviços inerentes a Divisão e sobre sua 
responsabilidade, discutindo e apresentando à Diretoria as providências 
necessárias para a manutenção dos referidos contratos; 
Responder pela conferência referente ao cadastro do quadro de pessoal no 
sistema de folha de pagamento, através de checklist, certificando-se dos 
lançamentos efetuados pela área antes dos fechamentos mensais, 
providenciando as correções necessárias, bem como responder pela conferência 
dos lançamentos sobre pagamentos, providenciar as correções e orientações 
necessárias e meios para minimizar falhas; 
Responder pelo acompanhamento de solicitação de requisições para compras de 
material permanente e de consumo para atender as demandas da área; 
Participar de treinamentos e integrações dos servidores, apresentando aos 



 

servidores municipais informações pertinentes a área; 
Promover e supervisionar a guarda, manutenção e arquivamento de documentos 
pertinentes ao Departamento Pessoal, bem como pelo arquivo de prontuários do 
Departamento; 
Gerir a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura, considerando as 
informações referentes à situação de cada um, coordenando os lançamentos de 
proventos e descontos, bem como lançamentos de direitos advindos da 
legislação trabalhista, coordenando ainda sua conferência, fechamento, 
transmissão de arquivos de crédito e elaboração e distribuição de holerites; 
Responsável pela emissão de chave de conectividade para liberação do FGTS, 
bem como solucionar situações de divergência junto à Caixa Econômica Federal; 
Proceder ao controle do quadro de cargos e empregos da municipalidade, 
mantendo-o atualizado de acordo com a legislação vigente; 
Participar dos processos de abertura, homologação e prorrogação dos Concursos 
Públicos e Processos Seletivos, bem como procedendo nas convocações, 
controle das vagas ofertadas no Edital; 
Chefiar as atividades relativas à execução de programas de treinamentos dos 
servidores municipais; 
Elaborar e propor normas para elaboração e execução de projetos de 
treinamento; 
Desenvolver métricas de produtividade e qualidade, verificando as necessidades 
e problemas, visando a motivação dos servidores; 
Responsável por todo o sistema de Avaliação de Desempenho, chefiando os 
servidores que atuam nas rotinas administrativas que tangem este assunto; 
Orientar os avaliadores de estágio probatório sobre a forma correta de avaliação 
dos servidores; 
Acompanhar todo o processo de avaliação e promover mudanças necessárias 
para o funcionamento pleno do sistema; 
Participar das comissões de Avaliação de Desempenho. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 1.500,00 FG-03 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

Descrição das Atividades 
Presidir os processos administrativos disciplinares e sindicâncias contra atos 
faltosos dos servidores do município;  
Produzir provas e elementos de informação destinados aos esclarecimentos dos 
fatos; 
Prezar pelo bom andamento dos trabalhos e pela correta aplicação da normativa 
municipal; 
Ter conhecimento profundo da legislação federal, estadual e municipal que trate 



 

sobre processo administrativo disciplinar e sindicâncias;  
Levar as irregularidades de que tiver ciência ao conhecimento da autoridade 
instauradora para as devidas providências;  
Coordenar o andamento dos trabalhos em todas as suas fases (Instauração, 
Inquérito, Julgamento); 
Concluir os trabalhos dentro dos prazos indicados pela legislação; 
Analisar, avaliar, deferir ou denegar pedidos feitos pelas partes, em conformidade 
com a legislação aplicável;  
Determinar a confecção e envio do mandado de intimação e citação, quando 
essa atribuição lhe competir;  
Conduzir oitivas de testemunhas e interrogatórios; 
Agendar as datas de realização das audiências, interrogatórios etc; 
Formular questionamentos durante as oitivas; 
Exercer com zelo, dedicação, ética, prudência e proporcionalidade suas funções 
durante todo o procedimento;   
Prestar as informações requeridas formalmente no processo ou sindicância;  
Produzir relatório do andamento dos trabalhos sempre que requerido pelo Chefe 
do Poder Executivo ou Secretário responsável pela pasta do 
indiciado/investigado;  
Guardar sigilo sobre o processo e os seus andamentos; 
Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
Tratar com urbanidade as pessoas; 
Produzir o relatório final do processo administrativo/sindicância; 
Garantir fé a documento público sempre que se fizer necessário;  
Conceder acesso aos autos do processo ao interessado, defensor ou advogado; 
Realizar vistoria quando necessário 
Requer parecer da Procuradoria Geral do Município com base em dúvida jurídica 
referente à legalidade ou ao modo de ser do procedimento;   
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior e Estável  R$ 2.000,00 FG-04 
 
 

 
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  
Descrição das Atividades 

Auxiliar o presidente a conduzir os processos administrativos disciplinares e 
sindicâncias contra atos faltosos dos servidores do município;  
Produzir provas e elementos de informação destinados aos esclarecimentos dos 
fatos sempre que requerido pelo Presidente; 
Prezar pelo bom andamento dos trabalhos e pela correta aplicação da normativa 
municipal; 
Ter conhecimento profundo da legislação federal, estadual e municipal que trate 



 

sobre processo administrativo disciplinar e sindicâncias;  
Auxiliar diretamente o presidente na pesquisa de jurisprudência, pareceres, ou 
qualquer outra informação que possa ajudar no deslinde do processo;  
Levar as irregularidades de que tiver ciência ao conhecimento da autoridade 
instauradora para as devidas providências;  
Auxiliar a coordenar o andamento dos trabalhos em todas as suas fases 
(Instauração, Inquérito, Julgamento); 
Concluir os trabalhos dentro dos prazos indicados pela legislação; 
Substituir o presidente em suas ausências temporárias;  
Analisar, avaliar, deferir ou denegar pedidos feitos pelas partes, em conformidade 
com a legislação aplicável, sempre que seja delegado pelo presidente;  
Confeccionar e enviar o mandado de intimação e citação, quando essa atribuição 
lhe competir, sempre que assim lhe determinar o presidente;  
Ajudar na condução das oitivas de testemunhas e interrogatórios; 
Redigir as atas de audiência e outro documento que seja importante para os 
andamentos dos trabalhos;  
Sugerir ao presidente questionamentos durante as oitivas; 
Exercer com zelo, dedicação, ética, prudência e proporcionalidade suas funções 
durante todo o procedimento;   
Prestar as informações requeridas formalmente no processo ou sindicância;  
Ajudar na elaboração de relatório do andamento dos trabalhos sempre que 
requerido pelo Chefe do Poder Executivo ou Secretário responsável pela pasta 
do indiciado/investigado;  
Guardar sigilo sobre o processo e os seus andamentos; 
Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
Tratar com urbanidade as pessoas; 
Auxiliar na produção do relatório final do processo administrativo/sindicância; 
Garantir fé a documento público sempre que se fizer necessário;  

 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior e Estável 

R$ 1.500,00 FG-03 

 
 

SECRETÁRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

Descrição das Atividades 
Auxiliar o presidente e o vice-presidente a conduzir os processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias contra atos faltosos dos servidores do município;  
Produzir provas e elementos de informação destinados aos esclarecimentos dos 
fatos sempre que requerido pelo Presidente; 
Prezar pelo bom andamento dos trabalhos e pela correta aplicação da normativa 
municipal; 
Ter conhecimento profundo da legislação federal, estadual e municipal que trate 



 

sobre processo administrativo disciplinar e sindicâncias;  
Auxiliar diretamente o presidente e o vice-presidente na pesquisa de 
jurisprudência, pareceres, ou qualquer outra informação que possa ajudar no 
deslinde do processo;  
Levar as irregularidades de que tiver ciência ao conhecimento da autoridade 
instauradora para as devidas providências;  
Auxiliar a coordenar o andamento dos trabalhos em todas as suas fases 
(Instauração, Inquérito, Julgamento); 
Concluir os trabalhos dentro dos prazos indicados pela legislação; 
Substituir o vice-presidente em suas ausências temporárias;  
Analisar, avaliar, deferir ou denegar pedidos feitos pelas partes, em conformidade 
com a legislação aplicável, sempre que seja delegado pelo presidente;  
Confeccionar e enviar o mandado de intimação e citação, quando essa atribuição 
lhe competir, sempre que assim lhe determinar o presidente;  
Ajudar na condução das oitivas de testemunhas e interrogatórios; 
Redigir as atas de audiência e outro documento que seja importante para os 
andamentos dos trabalhos;  
Auxiliar nos atos de apoio; 
Sugerir ao presidente questionamentos durante as oitivas; 
Exercer com zelo, dedicação, ética, prudência e proporcionalidade suas funções 
durante todo o procedimento;   
Prestar as informações requeridas formalmente no processo ou sindicância;  
Ajudar na elaboração de relatório do andamento dos trabalhos sempre que 
requerido pelo Chefe do Poder Executivo ou Secretário responsável pela pasta 
do indiciado/investigado;  
Guardar sigilo sobre o processo e os seus andamentos; 
Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
Tratar com urbanidade as pessoas; 
Auxiliar na produção do relatório final do processo administrativo/sindicância; 

 
Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 
Ensino Médio ou Superior 

e Estável 
R$ 1.000,00 FG-02 

 
 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

Descrição das Atividades 
Realizar as publicações legais e obrigatórias junto ao Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e outros jornais, quando for o caso; 
Providenciar documentação de acordo com o tribunal de contas; 
Prestar assistência direto e imediato ao Chefe do poder Executivo Municipal na 
revisão e implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de 
compras e aquisições da Administração Municipal; 
Supervisionar, executar, controlar e coordenar os procedimentos de compras da 



 

Administração, de acordo com as normas e diretrizes do governo municipal, 
pertencentes ao departamento de licitações e compras; 
Prestar suporte técnico e administrativo necessário para o funcionamento eficaz 
da Comissão de Licitação; 
Elaborar e disponibilizar o editais de licitação; 
Assessorar o chefe do executivo na elaboração de ratificação de dispensa; 
Gerenciar cadastro de fornecedores; 
Apresentar ao chefe do executivo relatório das licitações publicadas; 
Sugerir a modalidade de licitação a chefe do executivo; 
Promover a realização de licitações para aquisição de serviços, materiais e 
obras, organizando e gerindo os processos licitatórios; 
Encaminhar à autoridade competente para assinatura os editais de licitações e 
providenciar a sua publicação;  
Instruir, no que couber, os processos licitatórios de obras, serviços e aquisição 
de bens;  
Encaminhar a Secretária de Assuntos Jurídicos as minutas de editais referentes 
a Licitações para aprovação: a) minutas de regulamentos para sua aprovação e 
publicação; b) minutas de editais  
Encaminhar ao Prefeito Municipal: a) Resultados das licitações apreciadas pala 
Comissão Permanente de Licitação, para a sua homologação e adjudicação; b) 
Resultado dos Pregões para homologação; c) Comunicar aos interessados os 
resultados da licitação;  
Publicar, na forma da legislação em vigor, editais, regulamentos e resultados de 
licitações;  
Guardar temporariamente toda documentação relativa às licitações; 
Preparar as atas de reuniões da Comissão Permanente de Licitação; 
Desempenhar outras atribuições pertencentes a licitações e compras; 
Conduzir a sessão pública; 
Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração desses documentos; 
Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 
edital; 
Coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
Verificar e julgar as condições de habilitação; 
Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
Indicar o vencedor do certame; 
Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  
Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor 
a sua homologação. 
Compor a Comissão Permanente de Licitação e Compras como seu Presidente; 
As atribuições da função de Agente de Contratação incluem os trabalhos das 



 

funções de Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação nos 
termos da legislação federal e municipal vigentes; 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 2.000,00 FG-04 

 
 

MEMBRO DA EQUIPE PERMANENTE DE APOIO 

Descrição das Atividades 
Fazer a conferência das requisições dos processos com o Termo de Referência, 
com a planilha de cotação e com o edital; 
Registrar o procedimento de licitação no SISTEMA CONAM – SIAM- estabelecer 
reserva orçamentária em sistema e classificação da modalidade conforme edital; 
Realizar o Credenciamento, emitindo certidões requisitadas pelo Diretor da 
Divisão de Licitação e Compras em sites específicos; 
Realizar cadastro de fornecedores no sistema CONAM; relacionamento entre 
empresas com a licitação, lançamento das propostas apresentadas durante a 
abertura dos envelopes, lançamento dos lances em sistema durante o certame, 
Manter relacionamento entre as empresas com o setor de licitação;  
Lançar as propostas apresentadas durante a abertura dos envelopes;  
Lançar os lances em sistema durante o certame;  
Conferir os documentos de habilitação apresentados pelos licitantes; 
Confeccionar a Ata de Sessão e envio paras as empresas participantes; 
organização e montagem do processo físico após sessão; 
Organizar e montar os processos físicos após sessão; 
Enviar todo o procedimento da licitação na AUDESP – fase IV (exigência do 
tribunal de contas); 
Compor a Comissão Permanente de Licitação e Compras como Membros de 
apoio; 
Auxiliar diretamente o Agente de Contratação nas hipóteses previstas na 
legislação federal e municipal;  

 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 1.000,00 FG-02 

 
 

MEMBRO DA EQUIPE TEMPORÁRIA DE APOIO 

Descrição das Atividades 
Responder questionamentos técnicos referentes ao Termo de Referência; 



 

Ajudar na elaboração do Termo de Referência;  
Participar das sessões sempre que forem convocados pelo Diretor da Divisão de 
Licitação e Compras;  
Realizar pesquisas referentes aos objetos referentes às suas respectivas áreas, 
notadamente suas especificações técnicas;  
Compor a Comissão Permanente de Licitação e Compras como Membros 
temporários de apoio, sempre que sua participação seja requerida pelo Agente 
de Contratação;  

 
Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 
Experiência na área 
especifica da licitação ou 
pregão  

R$ 200,00 FG-01-A 

 
 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO  

Descrição das Atividades 
Coordenar, gerenciar, organizar, avaliar e administrar as tarefas, trabalhos e 
atribuições legais do setor, conforme orientação do secretário municipal, 
garantindo o controle das informações para auditorias do Tribunal de Contas; 
Orientar e coordenar a equipe de trabalho, cumprindo as determinações 
superiores, buscando sempre a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços 
relacionados ao controle de materiais permanentes móveis e imóveis 
pertencentes à Prefeitura Municipal, o que inclui várias movimentações, tais 
como: inventário, incorporação, transferência, empréstimo, baixa, avaliação e 
reavaliação de bens; 
Manter o controle de todos os bens patrimoniais adquiridos pela Prefeitura; 
Manter atualizado o sistema de patrimônio, promovendo estudos para o 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis; 
Coordenar a execução das atividades relativas ao registro, inventário, proteção e 
conservação dos bens móveis da Prefeitura e descarte ou leilão dos mesmos 
quando inservíveis;  
Organizar e coordenar a equipe de trabalho para realizar vistorias “in loco”, ao 
menos uma vez por ano, aos setores pertencentes a todas as secretarias 
municipais, verificando possíveis alterações, providenciando novos documentos 
de forma preventiva diante de novas fiscalizações, e no caso de algum dano ao 
erário, solicitar instauração de processo de sindicância para apuração de 
responsabilidade e posteriores providências cabíveis;  
Gerar e assinar juntamente com o secretário documentos e balancetes para a 
contabilidade, realizando o encerramento do exercício, demonstrando as 
variações ocorridas na situação patrimonial; 
Gerir os trabalhos referentes a expedição, organização e atualização de 
documentações e arquivos de informações; 



 

Solicitar aberturas de processos, pertinentes ao setor de patrimônio, responder e 
tramitar; 
Identificar melhorias nos processos de inventário físico do ativo imobilizado; 
Comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregularidades 
constatadas; 
Orientar os trabalhos da comissão permanente de avaliação e reavaliação de 
bens, gerando e solicitando documentos e relatórios que são utilizados nos 
trabalhos da equipe; 
Promover estudos, reuniões e apresentar sugestões para aperfeiçoamento do 
sistema e trabalhos internos do setor;  
Responder perante a fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo, 
fornecendo informações, relatórios, registros e documentos relacionados aos 
bens móveis, automotivos e imóveis pertencentes ao município; 
Manter arquivo atualizado da legislação municipal relativa a cessões e 
permissões de uso de bens móveis pertencentes ao patrimônio público para ser 
apresentado à fiscalização do Tribunal de Contas; 
Convocar, reunir e orientar os demais chefes, assessores e secretários 
responsáveis pelos bens patrimoniais das demais secretarias dos procedimentos 
adotados pelo setor e que deverão ser observados para manter a ordem e zelo 
dos bens do município; 
Avaliar programas de cursos de treinamento e aperfeiçoamento da equipe e 
propor ao secretário; 
Analisar e autuar proposta de fornecimento de doação de bem móvel, 
procedendo a sua avaliação, para que, se for o caso, ser incorporado patrimonial 
e contabilmente; 
Determinar a desincorporação patrimonial dos bens em decorrência de alienação 
ou outro motivo legal, devendo solicitar posteriormente, a desincorporação 
contábil; 
Promover a conscientização dos usuários de bem público, quanto a guarda, zelo 
e o uso responsável; 
Incorporar ao patrimônio público municipal os bens imóveis adquiridos através de 
ação de desapropriação, desapropriação amigável, ação ordinária de 
indenização, dação em pagamento, doação e outras, e manter organizado o 
sistema que abriga o cadastro; 
Exercer outras atribuições especificas do setor, proveniente de normas internas 
e/ou da legislação vigente; 
Assessorar o secretário municipal nos assuntos de sua competência relativos ao 
patrimônio. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 500,00 FG-01 

 
 



 

DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

Descrição das Atividades 
Coordenar os serviços públicos urbanos municipais, executados direta ou 
indiretamente, tais como os de limpeza pública, ajardinamento, coleta de lixo, 
entre outros relacionados à manutenção do perímetro urbano;  
Organizar e fiscalizar os serviços de coleta de lixo e sua destinação final, de 
capina, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos;  
Escalar e chefiar as equipes de manutenção nos parques e jardins do Município, 
organizar e supervisionar os serviços de manutenção e conservação da malha 
viária e vias urbanas;  
Promover e acompanhar a execução dos serviços de iluminação pública, no seu 
âmbito de atuação, coordenar e supervisionar a manutenção e conservação, 
edificações e instalações para prestação de serviços à comunidade;  
Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e 
de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário;  
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão administrativa, 
sobretudo no plano de metas fixado em lei;  
Chefiar a organização dos serviços a serem realizados;  
Planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro 
dos prazos previstos nas normas;  
Orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua 
conduta funcional;  
Prestar assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores;  
Dar conhecimento ao Secretário da Pasta de todas as ocorrências e fatos que 
tenha realizado por iniciativa própria;  
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria continua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão administrativa, na 
lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos os 
atos praticados;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho da Divisão em que estiver lotado, observando 
as diretrizes legais;  
Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse do Departamento, que 
lhe sejam atribuídas pela autoridade competente. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino R$ 500,00 FG-01 



 

Superior 
 
 

DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS  

Descrição das Atividades 
Dirigir as ações da política de infraestrutura rural;  
Coordenar as atividades de execução de obras e serviços públicos de 
infraestrutura rural, coordenar a execução de obras públicas rurais, visando ao 
pleno funcionamento dos sistemas viário e de drenagem, das edificações e áreas 
públicas;  
Coordenar a execução das obras públicas rurais escalando os equipamentos, 
veículos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade;  
Articular-se com as demais Secretarias Municipais com vistas a execução de 
obras públicas rurais;  
Responder pelo programa de patrulha agrícola, na assistência aos agricultores e 
fomento a política de incentivo a agricultura do Município;  
Projetar, orçar e supervisionar serviços referentes à manutenção de estradas e 
acessos rurais;  
Programar as equipes para execução dos serviços;  
Vistoriar e analisar as solicitações dos munícipes;  
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 
que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão administrativa, 
sobretudo no plano de metas fixado em lei;  
Chefiar a organização dos serviços a serem realizados;  
Planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua área dentro 
dos prazos previstos nas normas;  
Orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua 
conduta funcional;  
Prestar assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 
autoridades superiores;  
Dar conhecimento ao Secretário da Pasta de todas as ocorrências e fatos que 
tenha realizado por iniciativa própria;  
Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 
gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 
trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 
trabalho e melhoria continua da equipe;  
Transmitir aos subordinados as características da gestão administrativa, na 
lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos os 
atos praticados;  
Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho da Divisão em que estiver lotado, observando 
as diretrizes legais;  
Desenvolver outras atividades relacionadas e de interesse do Departamento, que 
lhe sejam atribuídas pela autoridade competente. 
 



 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior  

R$ 500,00 FG-01 

 
 

DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

Descrição das Atividades 
Executar atividades de chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional 
do órgão em que estiver lotado, com as seguintes atribuições:  
Zelar pelos prazos de contratos e licitações realizadas pela pasta, instruir seus 
subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;  
Coordenar a organização dos serviços;  
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois 
de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, 
bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; 
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos e de outros 
que tenha realizado por iniciativa própria;  
Promover reuniões periódicas com a equipe e os auxiliares de serviço;  
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  
Representar o superior hierárquico, quando designado;  
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou 
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, 
posteriormente;  
Supervisionar a elaboração de correspondências em geral e outros expedientes;  
Atender o público em geral;  
Realizar outras tarefas afins.  
 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 1.000,00 FG-02 

 
 

DIRETOR DA DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO  

Descrição das Atividades 
Aperfeiçoamento e implementação de processos produtivos voltado a boas 
práticas de serviços; 
Analisar e emitir parecer técnico em Processos administrativos voltados a 
implantação de melhorias e/ou correções nos sistemas de água e esgoto, tais 
como implantações de redes de abastecimento públicos de água e esgoto; 
Propor e Coordenar processos de melhoria ao sistema elétrico de Poços, 



 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e Estação Elevatória de Esgoto – EEE; 
Coordenar, implementar e propor melhorias voltadas a Sistemas de Telemétrica 
com objetivo de aumentar a confiabilidade do controle dos sistemas de 
abastecimento público; 
Elaboração de plano de manutenção preventiva e/ou corretiva nos poços 
artesianos do município (bombas, painéis, transformadores); 
Coordenar manutenções preventivas e/ou corretivas em poços e elevatórias; 
Coordenar e/ou acompanhar as perfurações de poços artesianos; 
Realizar cotações de compra e elaborar as requisições de compras de produtos 
e/ou serviços no sistema CONAM; 
Elaboração de Termo de Referência para abertura de processos licitatórios de 
compra de produtos e/ou serviços; 
Subsidiar o Secretário com informações técnicas a fim auxiliá-lo nas tomadas de 
decisões; 
Apoiar tecnicamente as equipes de manutenções na resolução de problemas no 
sistema de água e esgoto. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior   

R$ 500,00 FG-01 

DIRETOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO  

Descrição das Atividades 
Liderar a equipe de manutenção sob sua responsabilidade; 
Executar serviços de manutenção e redes de agua e esgoto do município; 
Executar ligações de agua e esgoto conforme demanda; 
Executar a implantação de redes de agua e esgotos em ruas, avenidas e/ou 
bairros do município; 
Retirar e preencher as ordens de serviços a fim de subsidiar de informações o 
setor administrativo; 
Controlar e responsabilizar-se por materiais, equipamentos e ferramentas sob 
sua responsabilidade; 
Realizar a organização e a convocação da equipe nos plantões, em serviços 
emergências depois da jornada diária de trabalho e nas demais manutenções 
diárias; 
Avaliar de forma continuada os seus subordinados diretos em processo 
avaliações probatórias. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior  

R$ 500,00 FG-01 

 
 



 

COORDENADOR DO PEDÁGIO MUNICIPAL E PORTARIA DO BROA  

Descrição das Atividades 
Gerenciar a escala de trabalho dos servidores atuantes nos caixas do pedágio e 
portaria do Balneário Santo Antônio;  
Fiscalizar e conferir a arrecadação do pedágio e portaria do Balneário Santo 
Antônio; 
Emitir relatório diário de prestação de conta, a ser apresentado à chefia imediata;  
Relatar irregularidades e inconsistências encontradas durante a conferência do 
fluxo de caixa; 
Realizar os depósitos referentes ao relatório da arrecadação; 
Fazer cumprir a legislação municipal referente ao acesso ao Balneário Santo 
Antônio; 
Apresentar relatórios semestrais das evasões do pedágio municipal e 
encaminhar à Procuradoria Geral do Município para cobrança; 
Manter interlocução com o chefe do departamento da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, em relação aos eventos realizados no Balneário Santo Antônio e 
outras ocorrências correlacionadas; 
Fiscalizar os programas/sistemas/equipamentos de controle de acesso da 
portaria do Broa e do pedágio municipal, informando ao chefe imediato eventuais 
problemas. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior  

R$ 1.000,00 FG-02 

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESPORTES 

Descrição das Atividades 
Coordenar atividades gerais da Escola Municipal de Esportes;  
Planejar as atividades da Escola Municipal de Esportes;  
Elaborar junto a equipe técnica, plano de ação para o atendimento em cada 
modalidade;  
Validar o planejamento dos Técnicos e Treinadores de Esportes;  
Organizar cronograma de aulas e treinamentos e uso dos espaços físicos; 
Coordenar, organizar e executa tarefas administrativas que envolvam atividades 
da Escola Municipal de Esportes;  
Criar, promover e apoiar a realização de eventos esportivos envolvendo alunos 
da Escola de Esportes;  
Dar suporte técnico pedagógico ao Treinadores e Técnicos da Secretaria de 
Esportes;  
Avaliar o desempenho e resultados das ações da Escola de Esporte;  
Propor alterações e melhoria para atendimento;  
Ordenar as prioridades de atendimento. 
 



 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior R$ 500,00 FG-01 
 
 

ASSESSOR GERAL DO TESOURO MUNICIPAL  

Descrição das Atividades 
Realização do fechamento mensal no sistema contábil municipal, envolvendo o 
Departamento de Despesas, Receitas e Financeiro, com objetivo de obtenção de 
dados, para produção de diversos relatórios e análises, bem como do envio de 
documentação digital e obrigatória ao Tribunal de Contas; 
Fazer a análise de dados históricos dos balanços municipais, produzindo 
relatórios necessários para a tomada de decisões da política financeira do 
município; 
Produzir relatórios analíticos, comparando a despesas inicialmente planejada 
pela programação financeira, com a execução mensal, apontando as 
divergências mais significativas, para apresentação em reuniões gerais com o 
gabinete do prefeito e secretários municipais, subsidiando o Superintendente nas 
possíveis ações de correções necessários, buscando o equilíbrio fiscal 
permanente; 
Fazer levantamentos mensais, das receitas próprias e vinculadas, destacando se 
os valores previstos estão sendo arrecadados ou se existe queda de 
arrecadação, alertando ao Superintendente da necessidade de adoção de 
medidas corretivas; 
Acompanhar mensalmente o resultado orçamentário municipal, produzindo, 
analisando e resumindo relatórios contábeis, com objetivo de antecipadamente, 
prever o resultado final do exercício, para que, caso necessário, planos de ação 
sejam propostos pelo Superintendente; 
Gerir todos os recursos vinculados, de todas as secretarias, encaminhando 
resumos específicos ao controle interno dos recursos não aplicados, para 
análises e apurações de responsabilidades, bem como, com encaminhamento ao 
superintendente do tesouro municipal, dos recursos aplicados à maior, para 
aplicações de correções, com objetivo de finalização de exercício sem contas 
vinculadas com insuficiência de recursos para pagamento de suas despesas 
empenhadas; 
Busca de dados em outras secretarias, para subsidiar ao superintendente, 
quando solicitada a elaboração de relatórios de impactos orçamentários e 
financeiros; 
Gerenciar os saldos bancários municipais, comparando mensalmente, com os 
valores a pagar, e no caso de insuficiência no fluxo de caixa, emitir parecer ao 
superintendente; 
Elaborar controle da execução financeira das metas bimestrais das receitas, 
segregando os recursos próprios em saúde, educação, social, recursos gerais e 
recursos vinculados; 
Gerar gráficos analíticos, através de dados obtidos dos balancetes das receitas e 



 

cronogramas de arrecadação, para verificação dos níveis da arrecadação 
municipal; 
Produzir planilhas de acompanhamento dos lançamentos de inscrições e 
amortizações da dívida fundada municipal, para avaliação do cumprimento dos 
índices de endividamento; 
Analisar, despachar e acompanhar os processos administrativos do Tesouro 
Municipal; 
Secretariar e assessorar o Superintendente na produção e organização reuniões 
diversas com prefeito, secretários e demais responsáveis, principalmente para 
apresentação de resultados orçamentários e financeiros, definições e 
acompanhamentos de metas, e ações de correções, caso necessário; 
Cuidar dos assuntos relacionados à prestação de contas e a entrega de dados e 
documentos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de 
gerenciamento do Sistema Audesp com controle de acessos e permissões; 
transmissão de dados diversos; análise e correções de inconsistências nos 
dados eletrônicos; recepção, organização e entrega de documentos solicitados 
em requisições; atendimento às auditorias in loco e demais assuntos 
relacionados ao TCE; 
Cuidar dos assuntos relacionados a inserção de dados e informações em 
sistemas informatizados do governo Estadual e Federal, referentes a declarações 
de débitos e créditos de tributos federais, sistemas de informações de 
orçamentos públicos em saúde e educação e Sistema de Informações Contábeis 
e Fiscais do Setor Público Brasileiro; 
Organizar e gerir as publicações oficiais, em especial, as determinadas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, quando aos dados fiscais e de execução 
orçamentária, tanto no Diário Oficial do Município quanto na Home Page Contas 
Públicas; 
Organizar e gerir a documentação financeira e orçamentária, necessária para 
realização de audiências públicas, bem como cuidar da divulgação, arquivamento 
e controle de prazos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Emitir pareceres e análises referentes à dados financeiros de receitas e 
despesas, aplicação de índices constitucionais (ensino, saúde e pessoal), 
produzindo documentos que possibilitem a previsão e estimativas de índices 
futuros de encerramento de exercício para possíveis correções de distorções, 
através de atos preventivos; 
Cuidar dos arquivos digitais do Tesouro Municipal, organizando em pastas e 
subpastas, os diversos relatórios, publicações, demonstrativos, gráficos e demais 
documentos, separados por exercício financeiro, com objetivos de tornar a busca 
extremamente ágil; 
Cuidar diariamente de toda a agenda de compromissos do Superintendente, 
incluindo ligações telefônicas, correio eletrônico e físico, documentação dos 
malotes, ofícios e atendimento dos servidores das diversas secretarias e setores 
municipais. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 



 

Ensino Médio ou Superior   R$ 2.000,00 FG-04 
 
 

DIRETOR FINANCEIRO  

Descrição das Atividades 
Controle de todo o fluxo de caixa municipal, incluindo recursos próprios e 
vinculados, com objetivo de manter todas as obrigações financeiras do município 
(folha de pagamento, encargos sociais, parcelamento de dívidas e tributos, 
fornecedores, etc.) estritamente em dia, seguindo rigorosamente a ordem 
cronológica de pagamentos, bem como as vinculações por fontes de recursos de 
códigos de aplicações descritos nas notas de empenho e processos de 
despesas, provisionando valores de pagamentos futuros; 
Consulta diária e obtenção de arquivos eletrônicos dos extratos bancários, de 
todas as contas municipais, contendo as movimentações financeiras ocorridas no 
dia anterior, para correta contabilização e lançamento em tempo real, em 
atendimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Checagem geral de todas notas de empenho, apurando os valores a serem 
pagos nas corretas datas de vencimentos, emitindo ordens de pagamento, que 
após autorização superior, serão devidamente pagas, preferencialmente via 
internet e sistemas eletrônicos bancários, com emissão de comprovantes para 
baixa no sistema financeiro e arquivo físico dos processos de despesas; 
Classificação por rubrica da receita, de acordo com as normas e portarias da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e conferência geral de todos os valores 
recebidos no dia anterior, inclusive por fonte de recursos e códigos de 
aplicações, para contabilização em tempo real de toda a arrecadação municipal; 
Lançamento, conferência e fechamento do Boletim de Caixa Diário, contendo 
todas as movimentações de transferências interbancárias, todos os pagamentos 
efetuados no dia, bem como os valores arrecadados, discriminados conta a 
conta, contendo os saldos anteriores, saldos finais e resumo das transações 
bancárias; 
Elaboração de conciliação bancária mensal, através da conferência de todos os 
lançamentos bancários do período, apurando-se os valores ainda não debitados 
ou creditados pelo banco ou pela contabilidade municipal, e providenciando as 
devidas regularizações, quando necessário; 
Inserção de dados bancários e das conciliações bancárias no sistema eletrônico 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do sistema de interação 
direta; 
Emissão de balancetes mensais das receitas, com conferência dos valores 
arrecadados, principalmente das transferências constitucionais e voluntárias, de 
acordo com os sites dos governos estadual e federal, com encaminhamento à 
Câmara Municipal; 
Atendimento às solicitações dos sistemas de controle interno e externo (Tribunal 
de Contas), referente aos documentos do sistema financeiro municipal, nas 
auditorias quadrimestrais e anuais; 
Atendimento diário aos fornecedores do município, prestando informações sobre 



 

pagamentos efetuados, envio de comprovantes, retenções e demais assuntos 
pertinentes à área financeira; 
Efetuar arquivo físico de todos os processos de despesas, com separação de 
documentação por área de interesse e data, bem como busca da documentação 
arquivada, quando solicitado; 
Elaboração de todas as requisições de compras e requisições de saída de 
mercadorias do almoxarifado municipal, dos itens relacionados à Secretaria da 
Fazenda Municipal, bem como efetuando o acompanhamento das solicitações 
até baixa final; 
Apuração e transferências de valores decências às contas de recursos próprios 
de ensino e saúde, de acordo com os percentuais definitivos da Lei Orçamentária 
Anual e atendimento às normais vigentes. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior  

R$ 1.000,00 FG-02 

 
 
 
 

DIRETOR DE GESTÃO DE DESPESAS  

Descrição das Atividades 
Efetuar o empenhamento de todas as despesas do município no sistema 
contábil, conferindo classificações, saldos orçamentários (1º estágio da despesa 
– previsão orçamentária) e demais informações, fazendo a separação por: 
secretarias; ordenadores de despesas; fontes de recursos e códigos de 
aplicações, colhendo assinaturas do contador e dos ordenadores de despesas e 
formando processos físicos individuais de despesas, contendo toda a 
documentação inicial de formalização do 2º estágio da despesa municipal, com 
encaminhamento ao setor de compras (no caso de fornecimento de mercadorias 
e serviços) para emissão das respectivas AF – Autorização de Fornecimento, 
onde o fornecedor é comunicado do registro da despesa  e da emissão da nota 
de empenho; 
Receber as notas fiscais e ou demais documentos comprobatórios das despesas, 
juntando-os ao processo de empenho, fazendo a separação de despesas de 
pessoal, aquisições de materiais de consumo, materiais permanentes, 
prestações de serviços e obras ou demais despesas, para que o 3º estágio da 
despesa (liquidação) seja iniciado; 
Efetuar a conferência e verificação do recebimento das mercadorias pelo 
Almoxarifado Central ou Setor de Patrimônio e validação das notas de fiscais, 
através de software próprio, junto à Secretaria Estadual da Fazenda, para que o 
município tenha a certeza, de que a NFe emitida pelo fornecedor e constante do 
processo é legítima; 
Efetuar a conferência das notas fiscais de serviços, atestados, laudos de 



 

medições e demais documentos comprobatórios da realização dos serviços, 
fazendo os cálculos de retenções de Imposto de Renda, INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) de acordo com a legislação federal e do ISSQN (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza), com auxílio do Setor de Fiscalização, 
atendendo à Legislação Municipal; 
Finalizar o estágio de liquidação das despesas, registrando os dados no sistema 
contábil e emitindo a nota de liquidação da despesa, colhendo as devidas 
assinaturas e encaminhando os processos individuais ao Departamento 
Financeiro, para início do 4º e último estágio da despesa (pagamento e arquivo); 
Elaborar planilhas de controle de gastos municipais, tais como telefone, água e 
energia, para acompanhamento da evolução das despesas e utilização dos 
secretários municipais; 
Elaborar relatórios e planilhas, contendo os dados retidos de INSS, para que 
mensalmente, o Setor de Recursos Humanos efetue a declaração na SEFIP – 
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, 
com objetivo de cumprimento de legislação federal; 
Emitir as GPS – Guias da Previdência Social, individuais para cada fornecedor, 
com objetivo de recolhimento dos valores devidos à Receita Federal; 
Emitir diversos relatórios de controles de empenhos e liquidações, saldos de 
dotações, movimentações de fornecedores e demais solicitações das Secretarias 
Municipais; 
Controlar os saldos das dotações orçamentárias, e quando necessário, elaborar 
cálculos de abertura de créditos orçamentários, seja por anulações, superávits ou 
excesso de arrecadação, verificando os percentuais permitidos pelas leis de 
planejamento, bem como, executar remanejamentos, transposições e 
transferências, elaborando projetos de leis ou decretos municipais; 
Elaborar relatórios de controle de despesas com recursos vinculados do Fundeb, 
para auxílio à Secretaria da Educação no preenchimento do quadro de 
remuneração dos profissionais do magistério do SIOPE – Sistema de 
Informações de Orçamentos Públicos em Educação; 
Elaboração de controle de restos a pagar não processados, com objetivo de 
monitorar a movimentação, liquidação e pagamento dos mesmos, a fim de evitar 
notificações e alertas do Tribunal de Contas pela falta de pagamento e controle 
dos mesmos. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior 

R$ 1.000,00 FG-02 

 
 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO  

Descrição das Atividades 
Analisar documentações e providenciar aberturas, alterações e encerramentos 
de inscrições municipais de pessoas físicas e jurídicas do cadastro mobiliário 



 

municipal, ou seja, dos tributos relacionados ao ISSQN (Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza) e de todas as Taxas de Licenças; 
Providenciar a emissão e controle de alvarás de funcionamento, para as pessoas 
físicas e jurídicas devidamente cadastradas e aptas ao funcionamento de suas 
atividades de acordo com a legislação vigente; 
Quanto ao cadastro mobiliário, calcular, lançar e emitir os carnês, boletos e 
demais documentos de arrecadação aos contribuintes, em tempo hábil e de 
acordo com a legislação vigente; 
Manter o sistema de Nota Fiscal Eletrônica, efetuando suporte aos contribuintes 
usuários do sistema, verificando rotineiramente débitos inscritos e não pagos, 
com objetivo de aumento da arrecadação municipal e diminuição de percentual 
de inadimplência; 
Elaborar levantamentos fiscais e contábeis de Pessoas Físicas e Jurídicas, para 
fazer cumprir as determinações do Código Tributário Municipal, evitando 
sonegações e fraudes diversas; 
Efetuar a fiscalização de atividades da indústria, comércio e prestação de 
serviços, coibindo os funcionamentos irregulares, com emissão de notificações, 
lavraturas de autos de infrações, apreensão de bens e mercadorias e demais 
providências de acordo coma legislação em vigor; 
Manter convênio com a Receita Federal para execução de serviços destinados a 
arrecadação do ITR – Imposto Territorial Rural, com objetivo da arrecadação total 
deste imposto, executando todos os serviços de competência municipal descritos 
no convênio; 
Efetuar fiscalização e controle das DIPAM – Declaração para o Índice de 
Participação dos Municípios no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), com objetivo de melhoria constante no índice de participação 
municipal. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio ou Ensino 
Superior  

R$ 500,00 FG-01 

 
 

DIRETOR DO CADASTRO FISCAL 

Descrição das Atividades 
Criar, recadastrar e manter atualizado um sistema único de cadastros de 
contribuintes municipais, contendo todas as informações necessárias para uma 
perfeita comunicação entre município-contribuinte, visando a solução de diversos 
problemas de informações incorretas e desatualizadas, com objetivo de diminuir 
a perda ou falta de arrecadação por erros cadastrais básicos; 
Atender as requisições dos Fiscais de Tributo e da Procuradoria Geral do 
Município, no que concerne as informações constantes no cadastro;  
Manter contato direto com o Diretor de Lançamento e Arrecadação e proceder a 
atualização do cadastro municipal sempre que for realizado parcelamentos e 



 

pagamentos pelos contribuintes;  
Receber, anotar, registrar, arquivar, contratos de compra e venda, cessões de 
direitos e instrumentos congêneres que alterem a propriedade dos imóveis 
municipais;  
Proceder a visitações in loco nos imóveis sempre que houver dúvida objetiva 
sobre a higidez ou não do cadastro municipal; 
Diligenciar junto aos cartórios públicos acerca de certidões de óbito, matriculas 
de imóveis e outras informações que sirvam para manter o cadastro municipal 
idôneo; 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Técnico ou 
Superior  

R$ 500,00 FG-01 

 
 

DIRETOR DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO  

Descrição das Atividades 
Efetuar o lançamento de todos os tributos municipais, referentes ao cadastro 
imobiliário de competência da Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo com a 
legislação vigente, armazenamento de forma eletrônica e física todos os valores 
lançados e cobrados dos contribuintes; 
Providenciar a entrega de carnês, boletos e demais documentos de arrecadação 
aos contribuintes, em tempo hábil e de acordo com a legislação vigente; 
Providenciar a análise dos valores recebidos diariamente, efetuando as baixas de 
tributos nos sistemas próprios de controle, gerando análises de receitas e demais 
documentos, com encaminhamento ao Departamento Financeiro, para correta 
contabilização dos valores recibos de acordo com o Plano de Contas e Rubricas 
das Receitas determinadas pelo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público do Ministério da Fazenda; 
Efetuar parcelamentos de débitos em Dívida Ativa, acompanhamento a evolução 
dos valores recebidos, providenciando cancelamentos e demais procedimentos, 
em caso de inadimplência; 
Emitir Certidões Negativa de Débitos, Certidões de Primeiro Lançamento e de 
Valor Venal e demais solicitações dos contribuintes; 
Manter atualizado sistema de controle do cemitério municipal, no que compete à 
Secretaria Municipal da Fazenda (vendas, cobrança, notificações, emissão de 
boletos, etc.); 
Atender aos contribuintes em suas diversas solicitações, seja por requerimentos, 
atendimentos via telefone, correio eletrônico, pessoalmente ou outras formas de 
comunicação, de maneira eficiente e sempre providenciando repostas às 
solicitações. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 



 

Ensino Técnico ou 
Superior  

R$ 500,00 FG-01 

 
 

COORDENADOR FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DA REDE DIRETA E 
INDIRETA PÚBLICO PRIVADO  

Descrição das Atividades 
Coordenar o setor administrativo e logístico dando orientação e suporte para 
cumprimento das demandas inerentes ao setor e Secretaria; 
Participar e colaborar com os demais órgãos da Prefeitura na proposta 
orçamentária anual e a do orçamento plurianual, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Governo Municipal; 
Controlar e executar a aplicação dos recursos municipais, estaduais, federais e 
Fundos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 
Realizar diretamente o pagamento das notas fiscais do Fundo Municipal de 
Assistência Social; 
Controlar o recebimento de recursos financeiros inerente aos programas 
estaduais e federais ligados ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 
Direcionar a utilização dos recursos estaduais e federais, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, de acordo com o cronograma de 
desembolso estabelecido; 
Receber, encaminhar, lançar e arquivar os empenhos, liquidações, notas fiscais 
e comprovantes de pagamentos, objetivando o controle dos pagamentos e 
finalização dos processos; 
Controlar a concessão, guarda e prestação de contas; 
Registrar e controlar as dotações orçamentárias da Secretaria e seus respectivos 
Fundos vinculados; 
Organizar e executar as atividades de rotina do Sistema Orçamentário; 
Preparar e elaborar quadros demonstrativos da execução e programação 
orçamentária e financeira, dos recursos municipais, estaduais e federais; 
Verificar a disponibilidade de recursos financeiros no Orçamento Municipal para 
financiar as Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 
Repassar Recursos Municipal, Estadual, Federal e dos Fundos Municipais às 
Organizações da Sociedade Civil, conforme Termos de Colaboração e Termos 
de Fomento celebrados; 
Atuar na prestação de contas dos recursos recebidos do Governo Federal e 
Estadual, direcionados ao Fundo Municipal de Assistência Social; 
Colaborar na análise dos Planos de Trabalhos e Cronogramas de Desembolso 
dos Termos de Colaboração e Fomento; 
Elaborar e encaminhar documentação aos Conselhos Municipais ligados a 
Secretaria 
Elaborar e encaminhar aos Conselhos Municipais ligados a Secretaria, 
apresentação sobre a utilização de recursos oriundo dos Fundos Municipais para 
prestação de contas; 
Elaborar e encaminhar documentação as Organizações da Sociedade Civil; 



 

Produzir e sistematizar dados dos pareceres conclusivos e dos anexos das 
prestações de contas das Parcerias; 
Auxiliar a Divisão nas orientações às Organizações da Sociedade Civil no que se 
refere aos cadastros do Sistema SUAS, preenchimento de anexos, orientações 
de gastos e prestação de contas; 
Controlar a entrega dos relatórios de execução do objeto mensais; 
Analisar mensalmente as prestações de contas financeiras de execução do 
objeto pactuado com o 3 setor; 
Colaborar na fiscalização do cumprimento do objeto pactuado; 
Assessorar os técnicos na execução das atividades de acordo com as normas 
técnicas vigentes; 
Participar das reuniões com as Organizações da Sociedade Civil para 
esclarecimento e orientação dos trabalhos; 
Realizar cadastros junto ao Ministério da Cidadania, Rede SUAS, CNEAS, 
DRADS e outros órgãos oficiais que forem necessários; 
Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pela gestão. 
Preparar e realizar apresentações sobre recursos utilizados do Fundo Municipal 
de Assistência Social ao Conselho Municipal de Assistência Social; 
Preparar e realizar apresentações sobre recursos utilizados do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
Receber dar andamento e acompanhar as solicitações de reparos dos 
equipamentos externos; 
Emitir documentos, ofícios e memorandos; 
Coordenar os serviços de recepção, organização, limpeza, motoristas e recursos 
necessários ao funcionamento da Secretaria; 
Supervisionar a área de reprografia controlando a produção de cópias de 
documentos em geral e determinando a organização dos documentos copiados, 
conforme solicitação; 
Executar levantamentos, fazer orçamentos e Elaborar Pedidos de Compras 
direta e de licitação de bens permanentes e de consumo, conforme orientações; 
Organizar a classificação, registro, codificação e armazenamento para os 
documentos considerados de caráter permanente, prestar informações e garantir 
o acesso ao Acervo Documental; 
Atuar no desenvolvimento e melhoria dos fluxos dos processos, materiais e 
veículos; 
Solicitar a aquisição e acompanhar o recebimento, conferência, movimentação, 
armazenagem e entrega de materiais e equipamentos da Secretaria e demais 
setores coligados; 
Expedir e controlar a entrega de correspondências internas e externas; 
Providenciar a devolução dos bens inservíveis; 
Acompanhar, auxiliar e monitorar a movimentação e controle do inventário da 
Secretaria e demais setores coligados; 
Agendar a utilização dos veículos oficiais e providenciar as manutenções 
preventivas e necessárias; 
Avaliar e determinar as manutenções necessárias da Secretaria; 



 

Manter estreita ligação com os Chefes de Divisão, da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social para aperfeiçoar a gestão de informação, 
procedimentos, equipamentos e instalações; 
Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pela gestão. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 1.000,00 FG-02 
 
 
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE E PROGRAMAS COMPLEMENTARES   
Descrição das Atividades 

Coordenar a rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e 
Especial de média e alta complexidade no âmbito do SUAS e de Programas 
complementares; 
Articular a rede socioassistencial da Proteção Social Básica e Especial de média 
e alta Complexidade e demais Políticas Sociais; 
Manter junto com os CRAS os dados atualizados do Diagnóstico Social no 
Município no âmbito do SUAS na Proteção Social Básica e Especial de Média e 
Alta Complexidade; 
Dar Suporte técnico à rede socioassistencial no que se refere ao SUAS na 
Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade; 
Articular e coordenar o mapeamento dos usuários da rede socioassistencial na 
Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade no Município; 
Responder legalmente pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial de 
Média e Alta Complexidade juntamente com Coordenador do CRAS, 
programas/projetos municipais; 
Participar do processo de Monitoramento e Avaliação do SUAS no âmbito 
municipal da Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade; 
Acompanhar a execução do Protocolo de Gestão do CRAS; 
Acompanhar a execução dos serviços de proteção social básica e Especial de 
Média e Alta Complexidade da rede socioassistencial governamental; 
Participar/Acompanhar as reuniões dos Conselhos de Direito: ligados a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; 
Coordenar as reuniões com Coordenador e Técnicos do CRAS; 
Participar das reuniões com Coordenadores e Técnicos da Proteção Social 
Básica e Especial de Média e Alta Complexidade; 
Organizar e coordenar a rede de serviços de Proteção Social no âmbito do 
SUAS; 
Responder legalmente pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial 
juntamente com Coordenadores do CRAS, Casas Abrigo e programas municipais 
Participar da avaliação de casos junto com a equipe da Proteção Social Básica e 
Especial de Alta Complexidade e Ministério Público, Vara da Infância e 
Juventude e Serviço Auxiliar da Infância; 
Atender aos agricultores e beneficiários dos programas desenvolvidos pela 



 

divisão e prestar-lhe informações; 
Instruir os beneficiários quanto as informações pertinentes as Notas Fiscais; 
Realizar o planejamento de compras semanais, emitindo relatórios; 
Elaborar diagnóstico no município sobre a necessidade de qualificação 
profissional; 
Elaborar planejamento sobre inclusão produtiva; 
Coordenar os processos de pactuação do serviço junto a empresas e outras 
organizações com oferta de inclusão produtiva; 
Coordenar e orientar os profissionais técnicos que irão atuar na inclusão 
produtiva; 
Organizar e realizar cronogramas das atividades e cursos de inclusão produtiva; 
Elaborar diagnóstico no município sobre empreendedores; 
Elaborar planejamento sobre ações de Economia Solidária;  
Coordenar os processos de pactuação do serviço junto aos empreendedores; 
Coordenar e orientar os profissionais técnicos que irão atuar na incubação dos 
empreendimentos; 
Organizar e realizar cronogramas das atividades de Economia Solidária;  
Desenvolver outras atividades correlatas à Segurança Alimentar e Nutricional, 
Inclusão Produtiva e Economia Solidária a critério da chefia imediata. 
Auxiliar e acompanhar o fechamento, aquisição, destinação e lançar os registros 
necessários; 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 1.000,00 FG-02 
 

 
COORDENADOR DO CRAS  

Descrição das Atividades 
Articular o processo de implementação do CRAS; 
Planejar, coordenar e monitorar a execução dos serviços, bem como registro de 
informações e a avaliação das ações, programas, projetos e benefícios; 
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar fluxos e procedimentos para 
garantir a efetivação de referência e contrarreferência; 
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e garantir a 
participação dos profissionais: 
Gerir a equipe de trabalho e os conflitos inerentes a relação de trabalho, 
incluindo a relação entre servidores e serviço público; 
Gerir a estrutura física, que compreende prédio, mobiliário, equipamentos/bens 
duráveis e de consumo, zelando pela manutenção e organização do espaço 
físico; 
Informar ao Gestor da Proteção básica e especial, as necessidades referentes a 
estrutura física e de recursos humanos, acompanhando o processo de 
providências adotado pelo órgão gestor; 
Realizar reuniões periódicas com profissionais e estagiários para discussão dos 



 

casos, avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e 
encaminhamentos realizados; 
Definir, com a participação da equipe, critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias no serviço; 
Promover a articulação entre os serviços, transferência de renda e serviços 
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; 
Definir, junto com a equipe, os meios e as ferramentas teórico metodológicos de 
trabalho social com as famílias e dos serviços de convivência; 
Contribuir na avaliação de impactos dos serviços oferecidos; 
Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede 
socioassistencial do território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local; 
Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar 
o envio regular e nos prazos, de informação sobre os serviços socioassistenciais 
referenciados encaminhando-os a Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social; 
Participar do processo de articulação Intersetorial; 
Averiguar necessidades de capacitação da equipe; 
Coordenar e planejar o processo de busca ativa no território; 
Participar de reuniões sistemáticas junto ao órgão gestor. 
 
 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 1.000,00 FG-02 
 

 
COORDENADOR DE CONTROLE DE DADOS DO SUAS, CADASTRO ÚNICO, 

BENEFÍCIOS E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL   
Descrição das Atividades 

Gerir os sistemas e bases de dados do Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, Estadual e Municipal, zelando pela preservação dos 
aspectos éticos e de privacidade das famílias nele inscritas, assim como pela 
fidedignidade, qualidade e atualidade de seus registros; 
Identificar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro Único, 
registrando seus dados nos formulários específicos; 
Inserir os dados das famílias entrevistadas no sistema da Caixa Econômica 
Federal - CAIXA; 
Propor, desenvolver, sistematizar e disseminar estratégias e metodologias de 
cadastramento, inclusive no que se refere aos povos e populações tradicionais e 
específicas e aos casos de populações mais vulneráveis; 
Promover a utilização dos dados do Cadastro Único, para fins de planejamento e 
gestão de políticas públicas locais voltadas à população de baixa renda, 
executadas no âmbito do governo local; 
Orientar e acompanhar os processos de cadastramento e de manutenção das 
informações cadastrais; 



 

Capacitar, conjuntamente com o Estado e a União, os agentes envolvidos na 
gestão das atividades inerentes à operacionalização do Cadastro Único; 
Adotar medidas para a certificação da veracidade dos dados e para o controle e 
a prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais, disponibilizando, ainda, 
canais para o recebimento de denúncias e ou irregularidades; 
Profissional responsável pelo planejamento pelo monitoramento e pela avaliação 
das ações de cadastramento, por articular e implementar parcerias, providenciar 
ou elaborar relatórios de gestão, analisar dados, tratar ou solicitar o tratamento 
de denúncias e irregularidades, bem como coordenar a equipe do Cadastro 
Único; 
Disponibilizar as informações do Cadastro Único aos órgãos municipais de 
acordo com a legislação vigente; 
Permitir o acesso das Instâncias de Controle Social (ICS) do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família às informações cadastrais, sem prejuízo das implicações 
ético-legais relativas ao uso dessas informações e nos termos da legislação 
normatizadora do Cadastro Único; 
Propor e promover práticas e atividades de acompanhamento dos Programas, a 
serem executadas pelos órgãos de controle social; 
Promover a integração de ações relacionadas à geração de trabalho e renda 
junto às demais Secretarias; 
Executar o levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento de 
projetos e programas que visem o desenvolvimento econômico e a geração de 
trabalho e renda; 
Operacionalizar ações no desenvolvimento de ações conjuntas com a sociedade 
civil para enfrentamento dos problemas na área de geração de trabalho e renda; 
Definir e implementar, em articulação com os órgãos setoriais envolvidos, o 
processo de acompanhamento do cumprimento das condicionalidades dos 
Programas, fixando procedimentos e instrumentos para a gestão das 
informações, 
- encaminhar às Instâncias de Controle Social - ICS: 
a) o resultado das ações de atualização cadastral efetuadas pela Municipalidade, 
motivadas por inconsistência de informações constantes no cadastro da família; 
b) cópias dos termos de responsabilidade previsto no art. 18 da Portaria 
Ministério da Cidadania nº 376/2008, parágrafo único, ou em legislação correlata, 
quando aplicável, bem como cópias dos termos de responsabilidade previstas na 
legislação normatizadora do Cadastro Único, em conformidade com as 
exigências formais previstas em tais normatizações, 
c) cópias dos pareceres sociais, em casos de exclusão da família em razão da 
recusa em prestar informações ou comprovação da omissão de informações ou 
prestação de informações inverídicas pelas famílias e que caracterize má-fé; 
executar outras atividades correlatas.   
Produzir e sistematizar informações, construir indicadores e índices 
territorializados das situações de risco e vulnerabilidade social, que incidem 
sobre famílias e sobre os indivíduos nos diferentes ciclos de vida; 
Monitorar a incidência das situações de violência, negligência e maus tratos, 
abuso e exploração sexual, que afetam famílias e indivíduos, com especial 



 

atenção para aquelas em que são vítimas: crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência; 
Identificar pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em 
abandono; 
Identificar a incidência de vítimas de apartação social, que lhes impossibilite sua 
autonomia e integridade, fragilizando sua existência; 
Monitorar os padrões de qualidade dos serviços de Assistência Social, com 
especial atenção para aqueles que operam na forma de casa de passagem, 
instituições de longa permanência para idosos, residências inclusivas, casas 
lares, entre outras; 
Analisar a adequar entre as necessidades de proteção social da população e 
efetivar a oferta dos serviços socioassistenciais, considerando o tipo, volume, 
qualidade e distribuição espacial dos mesmos; 
Auxiliar a identificação de potencialidades dos territórios e das famílias neles 
residentes. 
Produzir diagnósticos sobre a necessidade de capacitação para os trabalhadores 
do SUAS; 
Elaborar planejamento técnico sobre capacitação para trabalhadores do SUAS; 
Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pela gestão; 
 
 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio    R$ 1.000,00 FG-01 
 
 

DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 

Descrição das Atividades 
Realizar a gestão de contratos e orientar os fiscais dos mesmos, juntamente, 
com (o) a Secretária (o) da Educação; 
Planejar e gerenciar a execução dos contratos de serviços públicos e 
terceirizados da SMEC, visando a correta execução e a manutenção dos 
contratos nos prazos regulares de vigência, bem como providenciar o que for 
necessário para realização de termos aditivos, apostilamentos e etc.; 
Responder aos questionamentos dos órgãos de controle, no que concerne às 
contratações que gerencia; 
Responder aos questionamentos de reequilíbrio de preço, quanto aos produtos 
pertencentes a contratos realizados pela gestão e empresas contratadas; 
 Subsidiar a Secretária de Educação no planejamento orçamentário; promover 
estudos de previsão de despesas próprias da educação e recursos de outras 
fontes, visando o acompanhamento e a otimização da utilização de recursos do 
orçamento; 
Acompanhar a execução orçamentária e a composição do percentual obrigatório 
do orçamento da educação e de fontes de receitas adicionais; 



 

Acompanhar a execução orçamentária dos recursos financeiros de outras fontes 
e a sua prestação de contas perante os órgãos competentes, incluindo os 
recursos vinculados à alimentação escolar, PNATE, FUNDEB e outros; 
Acompanhar a evolução e realizar projeções junto ao Departamento de Pessoal 
das despesas com pessoal; 
Apurar custos para acompanhar e melhorar a aplicação de recursos alocados; 
Acompanhar a execução de atividades relacionadas a aquisições, licitações e 
contratos; 
Acompanhar o andamento dos processos licitatórios de contratação inicial e 
aditamentos inerentes à sua área de atuação; 
Instruir os processos licitatórios e de contratações em geral; 
Providenciar requisições no sistema CONAM de empenhos estimativos referente 
às despesas fixas, requisições para compras diretas e para procedimentos 
licitatórios; 
Preparar e providenciar, junto a Secretária de Educação a abertura de processo 
licitatório para aquisição de materiais pertencentes à pasta e prestação e 
serviços; 
Levantar a demanda, elaborar o termo de referência e especificações técnicas 
para as contratações sob a responsabilidade da SMEC; 
Realizar as demandas dos orçamentos para empresas, as quais serão 
contatadas, para o andamento do processo de compra, seja ele por compra 
direta ou licitação; (não sei se essa demanda será de cada secretaria ou do setor 
de licitação/compras); 
Realizar a tramitação de processos, checagem de disponibilidade orçamentária e 
demais providências pertinentes para abertura de processo licitatório; 
Armazenar, controlar e distribuir para as escolas, os materiais de limpeza, 
materiais de expediente e outros que se encontram no barracão alugado pela 
SMEC; 
Assessorar a secretária da educação, no que diz respeito à elaboração de 
documentos solicitados, desde memorandos, ofícios, despachos em processos 
administrativos e etc.; 
Analisar os processos e documentos, a fim de subsidiar na resolução; 
Controlar, juntamente, ao servidor designado via portaria de nomeação às 
despesas de pronto pagamento (caixinha); 
Auxiliar a Secretária de Educação, acerca dos procedimentos e regras 
estabelecidas pela legislação para o recebimento e uso dos recursos financeiros 
transferidos; 
Gerenciar financeiramente, juntamente com a Secretária da Educação os 
serviços contratados, pertinentes a SMEC; 
Gerir juntamente com a Secretária da Educação todos os recursos destinados à 
aquisição de gêneros alimentícios, como PNAE, QESE (Merenda), execução do 
transporte escolar; aquisições de materiais, contratação de serviços e etc.; 
Realizar a prestação de contas do PNAE e Transporte Escolar; 
Preencher o questionário COVID (mensalmente); 



 

Dar suporte técnico, aos Conselhos Municipais: CME (Conselho Municipal da 
Educação), FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica), CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e COMPAHC (Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural) e outros que vierem a fazer parte 
desta pasta, como: alimentar o sistema CACS e MAV’S (Secretária da Educação 
e Presidente do Fundeb);   
Organizar o processo eletivo dos conselheiros, incluindo a expedição de 
documentos para os segmentos, reuniões de instruções junto aos conselheiros, 
uma vez que compete a SMEC providenciar local e suporte para realização das 
reuniões; 
Informar a Controladora Geral mensalmente sobre os Conselhos. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$500,00 FG-01 
 
 

DIRETOR DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 

Descrição das Atividades 
Gerenciar auxiliares e cozinheiras nas férias, e/ou afastamentos para que as 
cozinhas das unidades escolares não fiquem desfalcadas; 
Organizar a rotina da nutricionista nas escolas; 
Realizar juntamente com a nutricionista as orientações para as cozinheiras e 
auxiliares de cozinha, em relação ao armazenamento dos produtos estocáveis de 
merenda seca, congelados e hortifrutigranjeiros; 
Realizar visitas semanais nas escolas, para orientações de higiene e limpeza dos 
utensílios de cozinha, bem como a organização dos estoques;   
Controlar e organizar a distribuição dos gêneros alimentícios em geral, para as 
escolas; 
Acompanhar sempre que necessário o motorista da merenda na distribuição dos 
gêneros alimentícios às escolas;  
Subsidiar, planejar, coordenar, implementar e acompanhar a abertura de 
processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios em geral; 
Realizar as requisições no Sistema CONAM; 
Ações relacionadas ao abastecimento para a alimentação dos educandos; 
Coordenar, juntamente com a nutricionista a implementação de programas 
relacionados à alimentação escolar; 
Zelar pela segurança alimentar e nutricional, por meio de ações de supervisão e 
ações educativas; 
Subsidiar tecnicamente os órgãos encarregados de realizar as licitações públicas 
e demais modalidades de compra de alimentos. 
Coordenar, juntamente com a nutricionista a execução das políticas de fomento à 
agricultura familiar, em consonância com a legislação vigente sobre o assunto; 
Implementar, juntamente com a nutricionista ações de formação continuada para 
aprimoramento das práticas dos profissionais de educação relacionadas à 



 

alimentação escolar e nutricional; 
Acompanhar as reuniões do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e definir 
estratégias para sua divulgação e cumprimento; 
Receber e atestar, juntamente com a nutricionista a qualidade dos alimentos 
entregues pelas empresas contratadas; 
 Monitorar os estoques, juntamente com a nutricionista e planejar a logística de 
abastecimento nas escolas; 
Controle de Estoque (Entrada- Nota Fiscal - Baixa no Sistema); 
 Gerir os contratos sob a responsabilidade da SMEC/Alimentação Escolar, 
executando as tarefas administrativas pertinentes; 
Gerenciar, juntamente com a Secretária da Educação a aplicação dos recursos: 
PNAE, QESE (merenda), Recursos Próprios; 
Subsidiar a secretária de educação na elaboração do planejamento orçamentário 
da merenda escolar; 
Gerenciar os eventos do calendário escolar. 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio R$ 500,00 FG-01 
 
 
 

DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO 

Descrição das Atividades 
Coordenar a execução do transporte escolar municipal (linha especial);  
Acompanhar a execução do transporte escolar zona rural e urbana (feito por 
empresa terceirizada), referente a informações para os pais, como os horários e 
rotas das linhas do transporte escolar; 
Conferência do informativo mensal do transporte escolar quanto às 
quilometragens percorridas de acordo com as Ordens de Serviço e conferência 
da nota fiscal enviada pela empresa prestadora de serviço de transporte escolar;  
Fazer conferência das rotas e providenciar os devidos ajustes quando for 
necessário, mediante a demanda de alunos usuários do transporte escolar;  
Realizar a conferência do tacógrafo para pagamento dos serviços sempre que 
necessário;   
Orientar e fiscalizar as linhas de transporte;   
Providenciar juntamente às escolas a emissão de carteirinhas de uso de 
transporte escolar para os alunos;  
Monitoramento e controle, juntamente com as secretárias escolares dos alunos 
usuários do transporte escolar, de todas as linhas rurais e urbanas;   
Emitir ordens de serviços à empresa contratada para início e alterações de 
percurso quando necessário; 
Análise e concessão para o uso de transporte escolar urbano de acordo com as 
Normas de Transporte; 
Fazer a escala interna de motoristas, controle de diárias, organização dos 



 

serviços de malotes, agendamento de viagens da SMEC e das Unidades 
Escolares; 
Organizar juntamente com o motorista da merenda escolar;  
Organizar a demanda de entrega ou retirada de itens ou produtos de 
limpeza/papelaria e produtos alimentícios nas escolas;  
Controle de empréstimo de veículos, conferência do preenchimento correto dos 
controles de tráfegos, a fim de evitar possíveis problemas, exemplo: 
responsabilização de multas (quando for o caso);  
Controle de abastecimento de combustível, checar os controles de tráfego sobre 
apontamentos da necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos; 
Controlar a agenda de uso dos veículos; 
Controlar as diárias dos motoristas para pagamento; 
Controle do formulário de empréstimo de veículo, exigindo cópia do controle de 
tráfego, a fim de poder identificar o condutor em caso de infração cometida com 
veículos da pasta;  
Gerenciar as manutenções e reparos necessários da frota da Secretaria de 
Educação; 
Gerenciar vistorias da frota quando necessário; 
Controlar a validade dos cursos realizados pelos motoristas Escolar e Coletivo. 
 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio   R$ 500,00 FG-01 
 
 

OUVIDOR  

Descrição das Atividades 
Receber, analisar, encaminhar e responder as denúncias, reclamações, 
sugestões, críticas e elogios referentes às ações do Município/Saúde; 
Planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar e elaborar normas e 
procedimentos padrões, para as atividades da Ouvidoria, no âmbito do 
Município/Saúde; 
Encaminhar os contados da Ouvidoria, de acordo com a sigilosidade, aos 
responsáveis para devida ciência e resposta; garantir que todas os contatos 
recebidos pela Ouvidoria que necessitam de resposta sejam atendidos de acordo 
com os prazos estabelecidos, atuando com os responsáveis; 
Mediar as reclamações/comunicados recebidos e elaborando respostas formais 
de acordo com a pertinência e conteúdo; 
Estabelecer canais de comunicação com o cidadão, que venham facilitar e 
agilizar o fluxo das informações e a solução dos pleitos; 
Coordenar, acompanhar e supervisionar o serviço de informações ao cidadão, 
em atendimento ao disposto no inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011; 



 

Assessorar a autoridade de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, no exercício de suas atribuições; 
Facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos 
internos e promovendo a divulgação sistemática de sua missão institucional, bem 
como dos serviços oferecidos ao cidadão; 
Promover de forma permanente e sistemática a articulação com as Secretaria 
Municipais; 
Realizar arquivamento de documentos; 
Gerir conta de e-mail específica; 
Exercer tarefas afins; 
 

Requisitos para exercer a função 
Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio R$ 500,00 FG-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 

    RELAÇÃO DE EMPREGOS PERMANENTES 
 

1. EMPREGOS DO GRUPO BÁSICO (NB) 
  

    SUBGRUPO NB-01: Empregos que exigem o 5º ano completo   
(Fundamental I) 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

30 Auxiliar de Cozinha NB-01 35 
36  Auxiliar de Creche NB-01 40 
08 Lixeiro NB-01 40 
25  Servente de Escola NB-01 40 
40  Servente de Limpeza NB-01 40 
30  Servente de Limpeza Pública NB-01 40 
70 Servente Geral NB-01 40 

2 Ajudante de Encanador 
NB-01 – 

extinto na 
vacância 

40 

 
 

SUBGRUPO NB-02: Empregos que exigem o 5º ano completo   
(Fundamental I) 

   
  

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

04 Auxiliar de Escola NB-02 40 
25  Cozinheira NB-02 35 
01  Jardineiro NB-02 40 
05  Leiturista NB-02 40 
15 Porteiro NB-02 40 
12 Vigia de Escola NB-02 40 
25 Vigia Geral NB-02 40 

 
 
 
 



 

SUBGRUPO NB-03: Empregos que exigem o 9º ano completo    
(Fundamental II) 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

03 Coveiro NB-03 40 
02 Auxiliar de Mecânica NB-03 40 
05 Pedreiro NB-03 40 

04 Operador Estação de Tratamento de Água e 
Efluentes 

NB-03 40 

12 Operador de Poço de Abastecimento de 
Água 

NB-03 40 

 
 

SUBGRUPO NB-04: Empregos que exigem o 9º ano completo     
(Fundamental II) 

        

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

04 Encanador NB-04 40 
03 Eletricista NB-04 40 
03 Mecânico NB-04 40 
06 Tratorista NB-04 40 

 
 

SUBGRUPO NB-05: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

        

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

10 Motorista de Transporte Coletivo NB-05 40 
22 Motorista NB-05 40 

 
 
 
 
 
 



 

SUBGRUPO NB-06: Empregos que exigem o 9º ano completo    
(Fundamental II) 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

07 Operador de Máquina de Terraplanagem NB-06 40 

     
2. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL MÉDIO (NM) 

 

    SUBGRUPO NM-01: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

40 Monitor de Alunos NM-01 40 
26 Recepcionista NM-01 40 
08 Telefonista NM-01 30 

 
SUBGRUPO NM-01A: Empregos que exigem o ensino médio completo 

(Ensino Médio) 

 
    

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

 HORÁRIA 
SEMANAL 

03 Almoxarife NM-01A 40 
03 Fiscal de Obras NM-01A 40 
03 Fiscal de Tributos NM-01A 40 
02 Fiscal de Posturas NM-01A 40 

 
SUBGRUPO NM-01B: Empregos que exigem o ensino médio completo 

(Ensino Médio) 

   
  

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

49 Auxiliar Administrativo NM-01B 40 
01 Auxiliar da Junta Militar NM-01B 40 
03 Auxiliar de Compras NM-01B 40 

 



 

SUBGRUPO NM-02: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

25 Assistente em Administração NM-02 40 
20 Caixa I NM-02 30 
20 Instrutor de Informática NM-02 20 
10 Secretário Escolar NM-02 40 
02 Técnico de Edificações NM-02 40 

01 Técnico de Esportes 
NM-02 - 

extinto na 
vacância 

30 

02 Tesoureiro NM-02 40 
04 Educador Social NM-02 20 
02 Técnico de Turismo NM-02 40 

 
 

SUBGRUPO NM-03: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 
01 Técnico de Segurança do Trabalho  NM-03 40 
01 Técnico de Enfermeiro do Trabalho NM-03 40 

 

    
3. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL SUPERIOR (NS) 

    
SUBGRUPO NS-01: Empregos que exigem nível superior e registro no 

conselho competente 

    

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA  

HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Auditor Fiscal NS-01 40 

01 Contador I NS-01 – extinto 
na vacância 

30 

02 Contador II NS-01- 
contador II 

40 



 

02 Nutricionista I NS-01 - extinto 
na vacância 

30 

02 Nutricionista II 
NS-01- 

nutricionista II 40 

01 Pedagogo NS-01 30 
08 Treinador de Esportes NS-01 30 

 
 

SUBGRUPO NS-02: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
 HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Engenheiro Agrônomo NS-02 30 

01 Engenheiro Civil I 
NS-02 - 

extinto na 
vacância 

30 

02 Engenheiro Civil II 
NS-02- 

engenheiro II 40 

05 Assistente Social NS-02 30 
04 Psicólogo NS-02 30 

 
SUBGRUPO NS-02-A Empregos que exigem nível superior e registro no 

conselho competente 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Médico Veterinário NS-02-A 30 

01 Procurador I 
NS-02-A - 
extinto na 
vacância 

20 

03 Procurador II NS-02-A- 
procurador II 

40 

 

 
 

  SUBGRUPO NS-02-B: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

    
VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
 HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Controlador Geral do Município NS-02B 40 
 



 

RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (CC) 

 
VAGA

S DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

11 Secretário Municipal Secretário 40 
01 Procurador Geral CC-01A 40 
01 Superintendente do Tesouro Municipal CC-01ST 40 
01 Coordenador de Assuntos Institucionais CC-01 40 
02 Assessor Especial de Gabinete CC-01B 40 
02 Assessor de Gabinete CC-02 40 
01 Coordenador de Projetos CC-01B 40 
01 Coordenador de Convênios CC-01 40 
01 Coordenador de Comunicação CC-01 40 
01 Coordenador de Proteção e Defesa Civil CC-01B 40 

01 
Diretor de Controle de Dados e Incremento 

de Arrecadação CC-01 40 

01 Diretor Geral da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 

CC-02 40 

01 Diretor Geral da Secretaria de Serviços 
Públicos 

CC-02 40 

01 Diretor Geral da Secretaria de Turismo e 
Meio Ambiente 

CC-02 40 

01 Diretor do Balneário Santo Antônio CC-01 40 
01 Diretor Geral de Cultura CC-02 40 
11 Assessor de Secretaria CC-03 40 

 
 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG) 
 
 

 
NOMENCLATURA 

 
QUANTIDADE PADRÃO 

Diretor do Departamento de Pessoal 01 FG-03 
Presidente da Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar 
01 FG-04 

Vice-Presidente da Comissão 
Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar 
01 FG-03 

Secretário da Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar 
01 FG-02 

Agente de Contratação 01 FG-04 



 

Membro da Equipe Permanente de 
Apoio 03 FG-02 

Membro da Equipe Temporária de Apoio 05 FG-01-A 
Diretor do Departamento de Patrimônio 01 FG-01 
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos 01 FG-01 
Diretor da Divisão de Serviços Rurais 01 FG-01 
Diretor da Divisão Administrativa de 

Serviços Públicos 
01 FG-02 

Diretor da Divisão de Saneamento 
Básico 01 FG-01 

Diretor da Equipe de Manutenção do 
Saneamento Básico 02 FG-01 

Coordenador do Pedágio Municipal e 
Portaria do Broa 02 FG-02 

Coordenador Pedagógico de Esportes 01 FG-01 
Assessor Geral do Tesouro Municipal 01 FG-04 

Diretor Financeiro 01 FG-02 
Diretor de Gestão de Despesas 01 FG-02 

Diretor do Cadastro Fiscal 01 FG-01 
Diretor de Lançamento e Arrecadação 01 FG-01 

Diretor de Fiscalização 01 FG-01 
Coordenador financeiro e orçamentário 
da rede direta e indireta público privado 

01 FG-02 

Coordenador da Proteção Social Básica 
e Especial de média e Alta 
Complexidade e Programas 

Complementares 

01 FG-02 

Coordenador do CRAS 01 FG-02 
Coordenador de Controle de Dados do 
SUAS de Cadastro Único, Benefícios e 

Vigilância Socioassistencial 
01 FG-01 

Diretor da Divisão Administrativa da 
Educação 01 FG-01 

Diretor da Divisão de Transportes da 
Educação 01 FG-01 

Diretor da Divisão de Merenda Escolar 01 FG-01 
Ouvidor 01 FG-01 

 
 

 
       

 
 
 
 



 

ANEXO III 
 

1. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS EMPREGOS DO GRUPO 
BÁSICO (NB) 

 
 

1,0401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NB-01 1.189,87 1.225,57 1.262,33 1.300,20 1.339,21 1.379,39 1.420,77 1.463,39 1.507,29 1.552,51 1.599,09 1.647,06
NB-02 1.270,00 1.308,10 1.347,34 1.387,76 1.429,40 1.472,28 1.516,45 1.561,94 1.608,80 1.657,06 1.706,77 1.757,98
NB-03 1.364,79 1.405,73 1.447,91 1.491,34 1.536,08 1.582,17 1.629,63 1.678,52 1.728,88 1.780,74 1.834,16 1.889,19
NB-04 1.543,27 1.589,57 1.637,26 1.686,37 1.736,96 1.789,07 1.842,75 1.898,03 1.954,97 2.013,62 2.074,03 2.136,25
NB-05 1.613,47 1.661,87 1.711,73 1.763,08 1.815,97 1.870,45 1.926,57 1.984,36 2.043,90 2.105,21 2.168,37 2.233,42
NB-06 1.821,70 1.876,35 1.932,64 1.990,62 2.050,34 2.111,85 2.175,21 2.240,46 2.307,68 2.376,91 2.448,21 2.521,66

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

GRUPO
NB

 
 

2. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL MÉDIO 
(NM) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NM-01 1.372,07 1.413,23 1.455,63 1.499,30 1.544,28 1.590,61 1.638,32 1.687,47 1.738,10 1.790,24 1.843,95 1.899,27

NM-01A 1.822,44 1.877,11 1.933,43 1.991,43 2.051,17 2.112,71 2.176,09 2.241,37 2.308,61 2.377,87 2.449,21 2.522,68
NM-01B 1.845,43 1.900,79 1.957,82 2.016,55 2.077,05 2.139,36 2.203,54 2.269,65 2.337,74 2.407,87 2.480,10 2.554,51
NM-02 1.989,52 2.049,21 2.110,68 2.174,00 2.239,22 2.306,40 2.375,59 2.446,86 2.520,26 2.595,87 2.673,75 2.753,96
NM-03 2.377,37 2.448,69 2.522,15 2.597,82 2.675,75 2.756,02 2.838,70 2.923,87 3.011,58 3.101,93 3.194,99 3.290,84

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

GRUPO
NM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL 
SUPERIOR (NS) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NS-01 2.840,23 2.925,44 3.013,20 3.103,60 3.196,70 3.292,61 3.391,38 3.493,12 3.597,92 3.705,86 3.817,03 3.931,54

NS-01 - 
NUTRICIONISTA II

3.069,88 3.161,98 3.256,84 3.354,54 3.455,18 3.558,83 3.665,60 3.775,57 3.888,83 4.005,50 4.125,66 4.249,43

NS-01- CONTADOR 
II

3.856,38 3.972,07 4.091,23 4.213,97 4.340,39 4.470,60 4.604,72 4.742,86 4.885,15 5.031,70 5.182,65 5.338,13

NS-02 3.569,62 3.676,71 3.787,01 3.900,62 4.017,64 4.138,17 4.262,31 4.390,18 4.521,89 4.657,54 4.797,27 4.941,19
NS-02- 

ENGENHEIRO II
4.842,79 4.988,07 5.137,72 5.291,85 5.450,60 5.614,12 5.782,54 5.956,02 6.134,70 6.318,74 6.508,30 6.703,55

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

GRUPO
NS

NS-02A 4.309,73 4.439,02 4.572,19 4.709,36 4.850,64 4.996,16 5.146,04 5.300,42 5.459,44 5.623,22 5.791,92 5.965,67
NS-02-A - 

PROCURADOR II 7.716,95 7.948,46 8.186,91 8.432,52 8.685,50 8.946,06 9.214,44 9.490,88 9.775,60 10.068,87 10.370,94 10.682,06

NS-02B 4.708,33 4.849,58 4.995,07 5.144,92 5.299,27 5.458,24 5.621,99 5.790,65 5.964,37 6.143,30 6.327,60 6.517,43

GRUPO
NS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DA SAÚDE (SAU) 
1,0401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAU-01 1.189,87 1.225,57 1.262,33 1.300,20 1.339,21 1.379,39 1.420,77 1.463,39 1.507,29 1.552,51 1.599,09 1.647,06
SAU-02 1.270,00 1.308,10 1.347,34 1.387,76 1.429,40 1.472,28 1.516,45 1.561,94 1.608,80 1.657,06 1.706,77 1.757,98
SAU-04 1.613,47 1.661,87 1.711,73 1.763,08 1.815,97 1.870,45 1.926,57 1.984,36 2.043,90 2.105,21 2.168,37 2.233,42
SAU-05 1.271,98 1.310,14 1.349,44 1.389,93 1.431,62 1.474,57 1.518,81 1.564,37 1.611,31 1.659,65 1.709,43 1.760,72
SAU-07 1.372,07 1.413,23 1.455,63 1.499,30 1.544,28 1.590,61 1.638,32 1.687,47 1.738,10 1.790,24 1.843,95 1.899,27
SAU-08 1.431,42 1.474,36 1.518,59 1.564,15 1.611,08 1.659,41 1.709,19 1.760,47 1.813,28 1.867,68 1.923,71 1.981,42
SAU-10 1.782,43 1.835,90 1.890,98 1.947,71 2.006,14 2.066,32 2.128,31 2.192,16 2.257,93 2.325,67 2.395,44 2.467,30
SAU-11 2.840,23 2.925,44 3.013,20 3.103,60 3.196,70 3.292,61 3.391,38 3.493,12 3.597,92 3.705,86 3.817,03 3.931,54
SAU-12 3.611,27 3.719,61 3.831,20 3.946,13 4.064,52 4.186,45 4.312,05 4.441,41 4.574,65 4.711,89 4.853,24 4.998,84

SAU-12 - Enfermeiro II 4.909,42 5.056,70 5.208,40 5.364,66 5.525,60 5.691,36 5.862,10 6.037,97 6.219,11 6.405,68 6.597,85 6.795,79
SAU-12 - Farmacêutico II 4.909,42 5.056,70 5.208,40 5.364,66 5.525,60 5.691,36 5.862,10 6.037,97 6.219,11 6.405,68 6.597,85 6.795,79

SAU-14 5.588,84 5.756,51 5.929,20 6.107,08 6.290,29 6.479,00 6.673,37 6.873,57 7.079,78 7.292,17 7.510,93 7.736,26

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 

SAÚDE

 
SAU-15 3.887,32 4.003,94 4.124,06 4.247,78 4.375,21 4.506,47 4.641,66 4.780,91 4.924,34 5.072,07 5.224,23 5.380,96

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 

SAÚDE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DA SAÚDE (SAU) – MÉDICOS  
1,0401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAU-14 5.588,84 5.756,51 5.929,20 6.107,08 6.290,29 6.479,00 6.673,37 6.873,57 7.079,78 7.292,17 7.510,93 7.736,26

SAU-14A - 12h 1.540,89 1.587,12 1.634,73 1.683,77 1.734,29 1.786,31 1.839,90 1.895,10 1.951,95 2.010,51 2.070,83 2.132,95

SAU-14A - 60h 7.706,82 7.938,02 8.176,17 8.421,45 8.674,09 8.934,32 9.202,35 9.478,42 9.762,77 10.055,65 10.357,32 10.668,04

SAU-16 16.765,33 17.268,29 17.786,34 18.319,93 18.869,53 19.435,61 20.018,68 20.619,24 21.237,82 21.874,95 22.531,20 23.207,14

EMPREGOS 
PÚBLICOS 

PERMANENTES 
COM CARGA 

HORÁRIA DE 20 
HORAS SEMANAIS

SAU-16 - Médico do Programa Saúde da 
Família II

8.382,67 8.634,15 8.893,17 9.159,97 9.434,77 9.717,81 10.009,35 10.309,63 10.618,92 10.937,48 11.265,61 11.603,58

FG (Diretor Técnico Médico) 1.016,80

FG (Diretor Clínico Médico) 1.016,80

REMUNERAÇÃO 
DOS MÉDICOS

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

FUNÇÕES 
GRATIFICADAS

 
 

6. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DO MAGISTÉRIO   
1,0401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PNM - 24h 1.968,05 2.027,09 2.087,90 2.150,54 2.215,06 2.281,51 2.349,95 2.420,45 2.493,07 2.567,86 2.644,89 2.724,24 1.968,05 2.164,86R$  

PNS - 24h 2.138,20 2.202,35 2.268,42 2.336,47 2.406,56 2.478,76 2.553,12 2.629,72 2.708,61 2.789,87 2.873,56 2.959,77 2.138,20 2.352,02R$  

Mestrado - 24h 2.328,58 2.398,44 2.470,39 2.544,50 2.620,84 2.699,46 2.780,45 2.863,86 2.949,78 3.038,27 3.129,42 3.223,30 2.328,58 2.561,44R$  

Doutorado - 24h 2.558,23 2.634,98 2.714,03 2.795,45 2.879,31 2.965,69 3.054,66 3.146,30 3.240,69 3.337,91 3.438,05 3.541,19 2.558,23 2.814,05R$  

PNM - 27h 1.844,31 1.899,64 1.956,63 2.015,33 2.075,79 2.138,06 2.202,20 2.268,27 2.336,32 2.406,41 2.478,60 2.552,96 1.844,31 2.028,74R$  

PNS - 27h 2.013,27 2.073,67 2.135,88 2.199,95 2.265,95 2.333,93 2.403,95 2.476,07 2.550,35 2.626,86 2.705,67 2.786,84 2.013,27 2.214,60R$  

Mestrado - 27h 2.195,32 2.261,18 2.329,01 2.398,89 2.470,85 2.544,98 2.621,33 2.699,97 2.780,97 2.864,39 2.950,33 3.038,84 2.195,32 2.414,85R$  

Doutorado - 27h 2.394,03 2.465,85 2.539,83 2.616,02 2.694,50 2.775,34 2.858,60 2.944,35 3.032,69 3.123,67 3.217,38 3.313,90 2.394,03 2.633,43R$  

PNM - 30h 2.407,12 2.479,33 2.553,71 2.630,33 2.709,23 2.790,51 2.874,23 2.960,45 3.049,27 3.140,75 3.234,97 3.332,02 2.407,12 2.647,83R$  

PNS - 30h 2.623,67 2.702,38 2.783,45 2.866,96 2.952,96 3.041,55 3.132,80 3.226,78 3.323,59 3.423,29 3.525,99 3.631,77 2.623,67 2.886,04R$  

Mestrado - 30h 2.909,24 2.996,52 3.086,41 3.179,01 3.274,38 3.372,61 3.473,78 3.578,00 3.685,34 3.795,90 3.909,78 4.027,07 2.909,24 3.200,16R$  

Doutorado - 30h 3.197,19 3.293,11 3.391,90 3.493,66 3.598,47 3.706,42 3.817,61 3.932,14 4.050,10 4.171,61 4.296,76 4.425,66 3.197,19 3.516,91R$  

Professor com Ensino Médio - hora 14,93 14,93 16,42R$       

Professor com Ensino Superior - hora 16,33 16,33 17,96R$       

Professor com Mestrado - hora 18,21 18,21 20,03R$       

Professor com Doutorado - hora 19,57 19,57 21,53R$       

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
E PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

DOCENTES 
CONTRATADOS POR 

TEMPO 
DETERMINADO

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO
BÁSICA II

PROFESSOR 
ASSISTENTE

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

7. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES 
GRATIFICADAS E CONSELHO TUTELAR 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Secretário 
Municipal

8.000,00

CC-01-ST 12.900,83
CC-01-A 9.780,77
CC-01-C 5.312,79
CC-01 4.194,31
CC-02 2.820,00
CC-03 2.100,13

FG (Diretor 
Técnico Médico) 1.016,80

FG (Diretor 
Clínico Médico) 1.016,80

FG-01 A 200,00
FG-01 500,00
FG-02 1.000,00

FG-03 1.500,00

FG-04 2.000,00
FG-01 - Educ 1.500,00

FG-02 - Educ 2.500,00

CONSELHO 
TUTELAR

Art. 14 da Lei nº 
2.624/2013 1.868,10

CARGOS EM 
COMISSÃO

FUNÇÕES 
GRATIFICADAS

Iniciativa da Câmara Municipal de Itirapina - Subsídio em vigor a partir de 01/01/2022 - R$ 8.000,00

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

FUNÇÕES 
GRATIFICADAS 

EDUCAÇÃO
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