PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18
Santo Antônio do Monte – MG

LEI COMPLEMENTAR N.º 051 DE 01 DE JANEIRO DE 2010
(com atualizações das Leis Compls. 53 de 23/3/10 e 55 de 05/5/10)
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores
do Município de Santo Antônio do Monte e dá
outras providências.
A Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º. O Quadro de Pessoal, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
do Município de Santo Antônio do Monte passam a ser os constantes desta Lei.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I. Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público, com direitos e deveres,
sujeita ao regime disciplinar definido em Lei Municipal;
II. Cargo Público: o conjunto de atividades administrativas que se comete a um servidor,
identificável como termo unitário e indivisível de competências, criado por Lei, com denominação
própria, número certo e remuneração definida;
III. Classe: o agrupamento de cargos públicos com idêntica denominação e o mesmo
complexo de atribuições e encargos;
IV. Carreira: a reunião de classes com o grau de responsabilidade e complexidade
semelhantes, escalonadas em níveis para promoção, privativa dos servidores que a integram
V. Quadro de Pessoal: é o quantitativo de servidores, definido em Lei, distribuídos por
cargo;
VI. Vencimento: retribuição pecuniária devida ao servidor, pelo exercício do cargo público;
VII. Tabela de Vencimentos: o conjunto organizado em níveis e graus de vencimentos
fixos, adotados em Lei, pelo Poder Executivo;
VIII. Progressão Horizontal: é a passagem do servidor de um grau para o seguinte, dentro
da mesma classe, conforme os critérios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo
de efetiva permanência na carreira.
IX. Promoção: é a passagem do servidor de uma classe para o cargo de classe
imediatamente superior da respectiva carreira a que pertence, conforme os critérios de avaliação
de desempenho e qualificação profissional e o tempo de efetiva permanência na carreira;
X. Nível de vencimento: a posição dos cargos do Poder Executivo, na Tabela de
Vencimentos indicados em algarismos romanos;
XI. Grau: a posição do vencimento em cada nível, organizado em ordem crescente, na
horizontal, para cargos do Poder Executivo, indicados por letras;
XII. Faixa de Vencimentos:o conjunto de graus dentro de cada nível de vencimentos;
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XIII. Enquadramento: o ajustamento do servidor no Quadro de Pessoal, em cargo e nível, de
conformidade com as condições e requisitos especificados para o Cargo, aprovado pelo Poder
Executivo, em decreto próprio;
XIV. Cargo Efetivo: o que é provido em caráter permanente, por pessoa aprovada e
classificada em concurso público;
CAPÍTULO III
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 3º. Os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos, integram o
Quadro de Pessoal da Prefeitura de Santo Antônio do Monte, constante do Anexo I.
Art. 4º. O Quadro de Cargos em Comissão consta do Anexo III.
Parágrafo Único. Os servidores ocupantes dos Cargos em Comissão de Chefe de
Departamento e de Chefe de Setor serão remunerados ou com o valor fixo ou com o valor da
Gratificação acrescido ao seu vencimento, de acordo com o que estabelece o Anexo III desta Lei.
CAPÍTULO IV
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 5º A correlação entre a situação anterior e a nova é a estabelecida no Anexo II.
Art. 6º. O provimento do Cargo Efetivo será precedido de concurso público, de provas ou
de provas e títulos, observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

CAPÍTULO V
DAS CARREIRAS
Art. 7º. Os cargos públicos, agrupados em classes, organizam-se em carreiras de acordo
com o Anexo I desta Lei.
Art. 8º. O desenvolvimento na carreira tem como princípio a igualdade de oportunidade e
respeitará a experiência profissional, entendida como o tempo de efetivo exercício das funções
próprias do cargo e o mérito funcional.
Art. 9º. O ingresso na carreira ocorrerá sempre no nível inicial, de acordo com o Anexo I.
Art. 10. Somente após o cumprimento do estágio probatório o servidor estará apto para
movimentar-se na carreira.

CAPÍTULO VI
DA PROGRESSÃO

Art. 11. O servidor terá direito a progressão horizontal de 01 (um) grau, desde que satisfaça,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

cumulativamente, os seguintes requisitos:
I. Ter adquirido a estabilidade, de acordo com o que dispõe o Art. 41 da Constituição
Federal/86.
II. haver completado 1095 (hum mil e noventa e cinco) dias de exercício na classe, período
em que serão admitidos até 15 (quinze) faltas não justificadas;
III. haver obtido, durante o período aquisitivo a que se refere o inciso anterior, no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) dos pontos distribuídos na avaliação de desempenho.
§ 1º. O tempo em que o servidor se encontra afastado por qualquer motivo, do exercício do
cargo, não se computará para o período de que trata o inciso I, exceto nos casos considerados
pela legislação estatutária municipal como efetivo exercício.
§ 2º. A contagem de tempo para o novo período será sempre iniciado no dia seguinte
àquele em que o servidor houver completado o período anterior, desde que tenha obtido a
progressão;
§ 3º. A avaliação levará em conta o desempenho do servidor no exercício de cargo em
comissão;
§ 4º. É vedado, num mesmo período aquisitivo, conceder ao servidor, progressão superior
ou por mais de um grau.
Art. 12. Não fará jus à progressão horizontal o servidor que houver sofrido, no período a ser
computado, pena disciplinar de suspensão.
Art. 13. A progressão horizontal será apurada através de avaliação de desempenho,
conforme os artigos 21 a 23 desta Lei.
CAPÍTULO VIII
DA PROMOÇÃO
Art.14. Para concorrer à promoção, o servidor deverá satisfazer cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I. encontrar-se no exercício do cargo de classe imediatamente inferior;
II. contar no mínimo 1.095 (hum mil e noventa e cinco) dias de exercício na classe, sem
haver faltado injustificadamente por mais de 10 (dez) dias no período, admitido os afastamentos
legais;
III. possuir habilitação exigida pela especificação da classe a que concorre, conforme
Anexo VI desta Lei.§
IV. não ter sofrido punição disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores à promoção.
§ 1º - Incorpora-se ao período aquisitivo o tempo em que o servidor exercer cargo em
comissão na Administração Municipal de Santo Antônio do Monte.
§ 2º - nos casos de dúvida sobre a validade do título apresentado para a aquisição da
Promoção, serão ouvidos o Secretário Municipal de Administração e o Procurador Geral do
Município, para decisão;
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Art. 15. A promoção será concedida por mérito em Avaliação de Desempenho, efetuada
conforme artigos 20 a 22 desta Lei.
Art. 16. Ao servidor promovido será atribuído o vencimento correspondente ao grau que
tiver alcançado em sua classe anterior ou imediatamente superior.
Parágrafo Único. O servidor reiniciará a contagem de tempo na classe superior, para efeito
de nova promoção, sendo o caso.
CAPÍTULO VIII
DOS VENCIMENTOS

Art. 17. O servidor Municipal será remunerado de acordo com os valores previstos no
Anexo IV desta Lei.
Art. 18. A maior remuneração mensal percebida pelo servidor, cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, atribuído ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO IX
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 19. O servidor obriga-se ao cumprimento integral da jornada de trabalho de oito horas
diárias, exceto nos casos previstos em lei.

CAPÍTULO X
DO DESVIO DE FUNÇÃO
Art. 20. É vedado ao servidor público desempenhar atribuições diversas das pertinentes à
classe de seu cargo, ressalvada a hipótese em que for exercer cargo de provimento em comissão.
Parágrafo Único - Os servidores somente poderão ser cedidos a outros órgãos e entidades,
mediante autorização do Prefeito e sem ônus para os cofres públicos municipais.

CAPÍTULO XI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 21. A Avaliação de Desempenho é o instrumento utilizado para aferir o comportamento
do servidor no cumprimento de suas atribuições, permitindo o seu desenvolvimento funcional.
Art. 22. Na Avaliação de Desempenho a Prefeitura adotará modelo que atenda à natureza
das atividades desenvolvidas e às condições em que são exercidas pelo servidor.
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Parágrafo Único. A Prefeitura instituirá uma Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho para coordenar e supervisionar as atividades de aferição do desempenho, para fins
de desenvolvimento dos servidores na carreira.
Art. 23. Os critérios objetivos para Avaliação de Desempenho e a forma de sua apuração
serão fixados em regulamento, observadas as disposições previstas nesta Lei.

CAPÍTULO XII
DO ENQUADRAMENTO
Art. 24. O enquadramento dos atuais servidores ocorrerá no Nível inicial da Carreira.
.
§ 1º - O disposto neste artigo não poderá resultar em redução de vencimento.
§ 2º - Os servidores que percebam vencimento em valor superior ao que resultar seu
enquadramento, conforme definido neste artigo, têm assegurado o posicionamento em Grau
imediatamente superior ao que vinham percebendo.
§ 3º - Caso o atual vencimento do servidor ultrapasse o valor do último Grau da Faixa de
Vencimentos na qual se deu o enquadramento, perceberá, a diferença, a título de Vantagem
Pessoal.
Art. 25. Observados os critérios fixados por esta Lei, o enquadramento definitivo se fará por
Decreto do Executivo.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. A descrição das atribuições dos cargos efetivos, cargos em comissão e função
gratificada, consta do Anexo V desta Lei.
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por Decreto, os atos necessários
à aplicação desta Lei.
Art. 28. As despesas criadas por esta Lei não afetarão as metas de resultados fiscais
previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Estimativa de Impacto Orçamentário e
Financeiro, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 29. Ficam assegurados aos servidores públicos municipais os direitos adquiridos até a
data de publicação desta lei.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais de nºs:
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1447, 1500, 1520, 1567, 1585, 1625, 1650, 1709, 1746, 1756, 1757, 1801, 1885, 1921, 1948,
1959, Complementares 45 e 46.

Santo Antônio do Monte, 01 de janeiro de 2010.

Leonardo Lacerda Camilo
Prefeito Municipal

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 01
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Contínuo I
Contínuo II
Contínuo III
Copeira I
Copeira II
Copeira III
Cozinheira I
Cozinheira II
Cozinheira III
Faxineira I
Faxineira II
Faxineira III
Gari I

Nº TOTAL
DE VAGAS
3
1
1
1
1
1
3
1
1
49
24
12
34
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Gari II
Gari III
Jardineiro I
Jardineiro II
Jardineiro III
Lavadeira I
Lavadeira II
Lavadeira III
Operário de Serviços Gerais I
Operário de Serviços Gerais II
Operário de Serviços Gerais III

17
8
9
4
2
2
1
1
79
38
19

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 02
0127
Vigia I
0277
Vigia II
0303
Vigia III

22
11
5

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 03
Agente de Limpeza I
Agente de Limpeza II
Agente de Limpeza II
Coveiro I
Coveiro II
Coveiro III

14
7
3
4
2
1

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 04
Apontador I
Apontador II
Apontador III
Bombeiro Hidráulico I
Bombeiro Hidráulico II
Bombeiro Hidráulico III
Borracheiro-Lavador I
Borracheiro-Lavador II
Borracheiro-Lavador III

3
1
1
2
1
1
1
1
1

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR – 05
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Eletricista I
Eletricista II
Eletricista III

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 06
Operador de Máquinas Leves I
Operador de Máquinas Leves II

Nº TOTAL
VAGAS
3
1
1

7
3
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Operador de Máquinas Leves III

1

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR – 07
Pedreiro I
Pedreiro II
Pedreiro III
Pintor I
Pintor II
Pintor III

21
10
5
5
2
1

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 08
Motorista I
Motorista II
Motorista III

45
22
11

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 09
Operador de Máquinas Pesadas I
Operador de Máquinas Pesadas II
Operador de Máquinas Pesadas III

3
1
1

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR - 10
Mecânico Leve/Pesado I
Mecânico Leve/Pesado II
Mecânico Leve/Pesado III

4
2
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO FUNDAMENTAL - 01
Recepcionista I
Recepcionista II
Recepcionista III
Telefonista I
Telefonista II
Telefonista III

7
3
1
4
2
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO FUNDAMENTAL – 02
Atendente de Serviços de Saúde I
Atendente de Serviços de Saúde II
Atendente de Serviços de Saúde III
Auxiliar de Consultório Dentário I
Auxiliar de Consultório Dentário II
Auxiliar de Consultório Dentário III

14
7
3
14
7
3

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO – 01
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Nº TOTAL
VAGAS
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Agente Cultural I
Agente Cultural II
Agente Cultural III
Auxiliar Esportivo I
Auxiliar Esportivo II
Auxiliar Esportivo III
Auxiliar de Biblioteca I
Auxiliar de Biblioteca II
Auxiliar de Biblioteca III
Auxiliar de Enfermagem I
Auxiliar de Enfermagem II
Auxiliar de Enfermagem III
Monitor de Telecentro I
Monitor de Telecentro II
Monitor de Telecentro III

3
1
1
3
1
1
2
1
1
5
2
1
4
2
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO – 02
Desenhista I
Desenhista II
Desenhista III
Escriturário I
Escriturário II
Escriturário III

1
1
1
19
9
4

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO - 03
Vigilante Sanitário I
Vigilante Sanitário II
Vigilante Sanitário III

2
1
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO - 04
Agente de Comunicação I
Agente de Comunicação II
Agente de Comunicação III

1
1
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO – 05
Almoxarife I
Almoxarife II
Almoxarife III
Fiscal de Obras/Sanitário I
Fiscal de Obras/Sanitário II
Fiscal de Obras/Sanitário III
Fiscal de Tributos e Posturas I
Fiscal de Tributos e Posturas II
Fiscal de Tributos e Posturas III

1
1
1
2
1
1
4
2
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO – 06
Agente Administrativo I

22
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Agente Administrativo II
Agente Administrativo III

11
5

GRUPO DE CARGOS: TÉCNICO – 01
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Técnico em Enfermagem I
Técnico em Enfermagem II
Técnico em Enfermagem III
Técnico de Laboratório I
Técnico de Laboratório II
Técnico de Laboratório III

Nº TOTAL
VAGAS
20
10
5
3
1
1

GRUPO DE CARGOS: TÉCNICO - 02
Técnico em Higiene Dentária I
Técnico em Higiene Dentária II
Técnico em Higiene Dentária III

6
3
1

GRUPO DE CARGOS: TÉCNICO - 03
Protético I
Protético II
Protético III
Técnico Agrícola I
Técnico Agrícola II
Técnico Agrícola III
Técnico de Segurança do Trabalho I
Técnico de Segurança do Trabalho II
Técnico de Segurança do Trabalho III
Topógrafo I
Topógrafo II
Topógrafo III

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GRUPO DE CARGOS: TÉCNICO - 04
Técnico em Contabilidade I
Técnico em Contabilidade II
Técnico em Contabilidade III

4
2
1

GRUPO DE CARGOS: SUPERIOR – 01
Instrutor de Artes I
Instrutor de Artes II
Instrutor de Artes III
Instrutor de Educação Social I
Instrutor de Educação Social II
Instrutor de Educação Social III

1
1
1
6
3
1

GRUPO DE CARGOS: SUPERIOR – 02
Técnico Superior de Higienização e Restauro de Documentos I

1
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Técnico Superior de Higienização e Restauro de Documentos II
Técnico Superior de Higienização e Restauro de Documentos III
Técnico Superior de Programação das Ações Pedagógicas e Culturais I
Técnico Superior de Programação das Ações Pedagógicas e Culturais II
Técnico Superior de Programação das Ações Pedagógicas e Culturais III
Técnico Superior em Análise, Descrição e Armazenamento de Documentos I
Técnico Superior em Análise, Descrição e Armazenamento de Documentos II
Técnico Superior em Análise, Descrição e Armazenamento de Documentos III
Técnico Superior de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural I
Técnico Superior de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural II
Técnico Superior de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural III
Técnico Superior Financeiro I
Técnico Superior Financeiro II
Técnico Superior Financeiro III

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GRUPO DE CARGOS: SUPERIOR – 03
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Advogado I
Advogado II
Advogado III
Contador I
Contador II
Contador III
GRUPO DE CARGOS: SUPERIOR - 04
Assistente Social I
Assistente Social II
Assistente Social III
Bibliotecária I
Bibliotecária II
Bibliotecária III
Biomédico I
Biomédico II
Biomédico III
Engenheiro Ambiental I
Engenheiro Ambiental II
Engenheiro Ambiental III
Fisioterapeuta I
Fisioterapeuta II
Fisioterapeuta III
Fonoaudiólogo I
Fonoaudiólogo II
Fonoaudiólogo III
Jornalista I
Jornalista II
Jornalista III
Instrutor de Educação Física I

Nº TOTAL
VAGAS
2
1
1
1
1
1

8
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
3
1
3
1
1
1
1
1
3
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Instrutor de Educação Física II
Instrutor de Educação Física III
Nutricionista I
Nutricionista II
Nutricionista III
Psicólogo I
Psicólogo II
Psicólogo III
Terapeuta Ocupacional I
Terapeuta Ocupacional II
Terapeuta Ocupacional III

1
1
4
2
1
13
6
3
2
1
1

GRUPO DE CARGOS: SUPERIOR – 05
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Dentista I
Dentista II
Dentista III
Enfermeira I
Enfermeira II
Enfermeira III
Engenheiro Civil I
Engenheiro Civil II
Engenheiro Civil III
Farmacêutico/Bioquímico I
Farmacêutico/Bioquímico II
Farmacêutico/Bioquímico III
Médico I
Médico II
Médico III
Veterinário I
Veterinário II
Veterinário III

Nº TOTAL
VAGAS
9
4
2
4
2
1
2
1
1
5
2
1
11
5
2
2
1
1

Santo Antônio do Monte, 01 de janeiro de 2010.

ANEXO II
QUADRO DE CORRELAÇÃO DE CARGOS
SITUAÇÃO ATUAL
ADVOGADO
AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE DE LIMPEZA
ALMOXARIFE
APONTADOR
ASSISTENTE COMUNICACAO
ASSISTENTE SOCIAL

SITUAÇÃO NOVA
Advogado
Agente Administrativo
Agente de Limpeza
Almoxarife
Apontador
Agente de Comunicação
Assistente Social
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ATENDENTE DE SERVICOS
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE LABORATORIO
BIBLIOTECARIA
BOMBEIRO
BORRACHEIRO LAVADOR
CARPINTEIRO
CONTADOR
CONTINUO
COPEIRA
COVEIRO
COZINHEIRA
DENTISTA
DESENHISTA
DIGITADOR
ELETRICISTA
ENFERMEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
ESCRITURARIO
FARMACEUTICO BIOQUIMICO
FAXINEIRA
FISCAL OBRAS/SANITARIO
FISCAL TRIBUTOS POSTURAS
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
GARI IV B
JARDINEIRO
LAVADEIRA
MECANICO LEVE PESADO
MEDICO
MOTORISTA I
MOTORISTA II
NUTRICIONISTA
MAGAREFE
OPERARIO SERVICOS GERAIS
OPERADOR DE MAQUINA I
OPERADOR DE MAQUINA II
OPERADOR DE RAIO X 13o.

Atendente de Serviços de Saúde
Auxiliar de Biblioteca
Técnico de Laboratório
Bibliotecária
Bombeiro Hidráulico
Borracheiro –Lavador
A Extinguir
Contador
Contínuo
Copeira
Coveiro
Cozinheira
Dentista
Desenhista
A Extinguir
Eletricista
Enfermeira
Engenheiro Civil
Escriturário
Farmacêutico Bioquímico
Faxineira
Fiscal de Obras/Sanitário
Fiscal de Tributos e Posturas
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Gari
Jardineiro
Lavadeira
Mecânico Leve/Pesado
Médico
Motorista
Em Extinção
Nutricionista

SITUAÇÃO ATUAL
PEDREIRO
PINTOR
PSICOLOGO
RECEPCIONISTA
TECNICO EM CONTABILIDADE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

SITUAÇÃO NOVA
Pedreiro
Pintor
Psicólogo
Recepcionista
Técnico em Contabilidade
Técnico de Enfermagem

Operário de Serviços Gerais
Operador de Máquinas Leves
Operador de Máquinas Pesadas
Em Extinção
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Santo Antônio do Monte – MG

TECNICO EM ESPORTE
TECNICO FINANCEIRO
TECNICO HIGIENE DENTARIA
TELEFONISTA
VETERINARIO
VIGIA
VIGILANTE SANITARIO
AGENTE CULTURAL
AUXILIAR ESPORTIVO
BIOMÉDICO
JORNALISTA
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MONITOR DE PETI
MONITOR D
PROTÉTICO
TÉCNICO AGRÍCOLA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM ANÁLISE, DESCRIÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS
TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES
PEDAGÓGICAS E CULTURAIS
TÉCNICO
DE
HIGIENIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO
E
RESTAURO
DE
DOCUMENTOS
TÉCNICO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Técnico em Esportes
Técnico Superior Financeiro
Técnico em Higiene Dentária
Telefonista
Veterinário
Vigia
Vigilante Sanitário
Agente Cultural
Auxiliar Esportivo
Biomédico
Jornalista
Instrutor de Educação Física
Instrutor de Educação Social
Monitor de Telecentro
Protético
Técnico Agrícola
Técnico de Segurança do Trabalho
Técnico Superior Em Análise, Descrição e
Armazenamento de Documentos
Técnico Superior de Programação das Ações
Pedagógicas e Culturais
Técnico Superior de Higienização, Conservação e
Restauro de Documentos
Técnico Superior de Promoção e Proteção do
Patrimônio Cultural
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar de Consultório Dentário
Auxiliar de Enfermagem
Instrutor de Artes
Engenheiro Ambiental
Topógrafo

Santo Antônio do Monte, 01 de janeiro de 2010.
ANEXO III
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
A- CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO

QUANT

VALOR

GRATIFICAÇÃO

Procurador Municipal

01

R$2.700,00

-

Controlador Interno

01

R$2.700,00

-

Diretor de Contabilidade

01

R$2.600,00

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
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Assessor Jurídico

01

R$1803,52

-

Chefe de Gabinete

01

R$1803,52

-

Gestor:
 De Compras
 De Finanças
 De Obras
 De Planejamento
 De Transportes
 De Saúde

06

R$1803,52

-

Assessor de Comunicação

01

R$1.322,58

-

Assessor de Informática

01

R$1.322,58

-

02

R$1.322,58

-

Chefe do Centro de Atendimento Médico

01

R$1.202,34

-

Chefe do Centro de Controle de Medicamentos

01

R$ 1.202,34

-

Chefe de Departamento

22

R$1.082,11

R$323,00

Chefe da Banda de Música

01

R$901,76

-

Assistente de Promoção Artística e Cultural

01

R$801,40

-

Assistente de Ação Social

01

R$801,40

-

Chefe de Setor

12

R$781,52

R$254,00

Chefe de Seção

13

R$624,92

-

Superintendente

B- FUNÇÕES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO
Encarregado Administrativo (Administração e RH)

QUANT

GRATIFICAÇÃO

01

Encarregado de Recepção e Telefonia (Administração e RH)

01

Encarregado de Serviços Gerais (Obras)

01

Encarregado de Serviço de Informática (Assistência Social)

01

Encarregado de Trânsito de Veículos (Transportes)

01

R$227,00
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ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTOS
GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 01
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENC.
INICIAL

I
II

465,00
518,45

475,23
529,86

485,69
541,51

496,37
553,43

507,29
565,60

518,45
578,05

529,86
590,76

541,51
603,76

553,43
617,04

565,60
630,62

578,05
644,49

III

578,05

590,76

603,76

617,04

630,62

644,49

658,67

673,16

687,97

703,10

718,57

A

B

1,022

C

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 02
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENC.
INICIAL

I
II

475,12
529,73

485,57
541,39

496,26
553,30

507,17
565,47

518,33
577,91

529,73
590,63

541,39
603,62

553,30
616,90

565,47
630,47

577,91
644,34

590,63
658,52

III

590,63

603,62

616,90

630,47

644,34

658,52

673,00

687,81

702,94

718,41

734,21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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1,022

142,75

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 03
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

509,47
568,03

520,68
580,53

532,13
593,30

543,84
606,35

555,80
619,69

568,03
633,33

580,53
647,26

593,30
661,50

606,35
676,05

619,69
690,93

633,33
706,13

III

633,33

647,26

661,50

676,05

690,93

706,13

721,66

737,54

753,76

770,35

787,29

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 04
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

555,27
619,10

567,49
632,72

579,97
646,64

592,73
660,86

605,77
675,40

619,10
690,26

632,72
705,45

646,64
720,97

660,86
736,83

675,40
753,04

690,26
769,60

III

690,26

705,45

720,97

736,83

753,04

769,60

786,54

803,84

821,52

839,60

858,07

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 05
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENC.
INICIAL

I
II

575,30
641,43

587,96
655,54

600,89
669,96

614,11
684,70

627,62
699,77

641,43
715,16

655,54
730,89

669,96
746,97

684,70
763,41

699,77
780,20

715,16
797,37

III

715,16

730,89

746,97

763,41

780,20

797,37

814,91

832,84

851,16

869,88

889,02

A

B

1,022

C

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 06
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENCIMENTO
INICIAL

I
II

641,11
714,80

655,21
730,53

669,63
746,60

684,36
763,03

699,42
779,81

714,80
796,97

730,53
814,50

746,60
832,42

763,03
850,73

779,81
869,45

796,97
888,58

III

796,97

814,50

832,42

850,73

869,45

888,58

908,13

928,11

948,52

969,39

990,72

A

B

1,022

C

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 07
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I
II

686,92
765,88

702,03
782,73

717,48
799,95

733,26
817,55

749,39
835,53

765,88
853,92

782,73
872,70

799,95
891,90

III

853,92

872,70

891,90

911,52

931,58

952,07

973,02

994,42 1.016,30

1,022

817,55
911,52

I

J

835,53
931,58
1.038,6
6

853,92
952,07
1.061,5
1

I

J

898,19
1.001,4
3

917,95
1.023,4
6

142,75

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 08
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

738,43

754,68

771,28

788,25

805,59

823,31

841,42

859,93

878,85

II

823,31

841,42

859,93

878,85

898,19

917,95

938,14

958,78

979,88
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III

917,95

938,14

958,78

979,88 1.001,43 1.023,46 1.045,98 1.068,99 1.092,51

1.116,5
5

1.141,1
1

I
995,67
1.110,1
2
1.237,7
2

J
1.017,5
7
1.134,5
4
1.264,9
5

I
1.462,1
7
1.630,2
5
1.817,6
4

J
1.494,3
4
1.666,1
1
1.857,6
3

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 09
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D
893,02

E
912,66

F
932,74

G
953,26

H

I

818,57

836,58

854,98

873,79

974,23

II

912,66

III

1.017,57

932,74
1.039,9
6

953,26
1.062,8
4

974,23
995,67 1.017,57 1.039,96 1.062,84 1.086,22
1.086,2
2 1.110,12 1.134,54 1.159,50 1.185,01 1.211,08

GRUPO DE CARGOS: ELEMENTAR 10
NÍVEL

VENC.
INICIAL

I

1.202,10

II

1.340,28

III

1.494,34

GRAUS DE VENCIMENTOS
A
1.228,5
5
1.369,7
6
1.527,2
2

B
1.255,5
7
1.399,9
0
1.560,8
1

1,022

C
D
E
F
G
H
1.283,2
0 1.311,43 1.340,28 1.369,76 1.399,90 1.430,70
1.430,7
0 1.462,17 1.494,34 1.527,22 1.560,81 1.595,15
1.595,1
5 1.630,25 1.666,11 1.702,77 1.740,23 1.778,51
142,75

GRUPO DE CARGOS: FUNDAMENTAL 01
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENC.
INICIAL

I
II

465,00
518,45

475,23
529,86

485,69
541,51

496,37
553,43

507,29
565,60

518,45
578,05

529,86
590,76

541,51
603,76

553,43
617,04

565,60
630,62

578,05
644,49

III

578,05

590,76

603,76

617,04

630,62

644,49

658,67

673,16

687,97

703,10

718,57

A

B

1,022

C

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: FUNDAMENTAL 02
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

486,55
542,48

497,25
554,41

508,19
566,61

519,37
579,07

530,80
591,81

542,48
604,83

554,41
618,14

566,61
631,74

579,07
645,64

591,81
659,84

604,83
674,36

III

604,83

618,14

631,74

645,64

659,84

674,36

689,19

704,36

719,85

735,69

751,87

142,75

1,022
GRUPO DE CARGOS: FUNDAMENTAL 03
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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I
II

608,00
677,89

621,38
692,80

635,05
708,04

649,02
723,62

663,30
739,54

677,89
755,81

692,80
772,44

708,04
789,43

723,62
806,80

739,54
824,55

755,81
842,69

III

755,81

772,44

789,43

806,80

824,55

842,69

861,23

880,17

899,54

919,33

939,55

1,022

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 01
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

555,27
619,10

567,49
632,72

579,97
646,64

592,73
660,86

605,77
675,40

619,10
690,26

632,72
705,45

646,64
720,97

660,86
736,83

675,40
753,04

690,26
769,60

III

690,26

705,45

720,97

736,83

753,04

769,60

786,54

803,84

821,52

839,60

858,07

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 02
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

608,00
677,89

621,38
692,80

635,05
708,04

649,02
723,62

663,30
739,54

677,89
755,81

692,80
772,44

708,04
789,43

723,62
806,80

739,54
824,55

755,81
842,69

III

755,81

772,44

789,43

806,80

824,55

842,69

861,23

880,17

899,54

919,33

939,55

1,022

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 03
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II

605,44
675,03

618,76
689,88

632,37
705,06

646,28
720,57

660,50
736,43

675,03
752,63

689,88
769,19

705,06
786,11

720,57
803,40

736,43
821,08

752,63
839,14

III

752,63

769,19

786,11

803,40

821,08

839,14

857,60

876,47

895,75

915,46

935,60

1,022

142,7

1,022

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 04
GRAUS DE VENCIMENTOS

NÍVEL

VENC.
INICIAL

I

726,99

742,98

759,33

776,03

793,11

810,56

828,39

846,61

865,24

884,27

II

810,56

828,39

846,61

865,24

884,27

903,73

923,61

943,93

964,70

III

903,73

923,61

943,93

964,70

985,92 1.007,61 1.029,78 1.052,43 1.075,58

985,92
1.099,2
5

903,73
1.007,6
1
1.123,4
3

I

J

936,53
1.044,1

957,13
1.067,1

A

B

1,022

C

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 05
NÍVEL
I
II

VENC.
INICIAL
769,95
858,45

GRAUS DE VENCIMENTOS
A
786,89
877,34

B
804,20
896,64

C
821,89
916,37

D
839,97
936,53

E
858,45
957,13

F
877,34
978,19

G

H

896,64
916,37
999,71 1.021,70
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III

957,13

978,19

1.021,7
0 1.044,18 1.067,15 1.090,63 1.114,62 1.139,14

999,71

1,022

8
1.164,2
1

5
1.189,8
2

I
1.169,7
4
1.304,2
6
1.454,2
3

J
1.195,4
7
1.332,9
5
1.486,2
2

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO MÉDIO 06
NÍVEL

GRAUS DE VENCIMENTOS

VENC.
INICIAL

I

961,68

II

1.072,27

III

1.195,58

A

B
1.004,4
6
1.119,9
7
1.248,7
6

982,84
1.095,8
6
1.221,8
8

C
D
E
F
G
H
1.026,5
6 1.049,14 1.072,22 1.095,81 1.119,92 1.144,56
1.144,6
1 1.169,79 1.195,53 1.221,83 1.248,71 1.276,18
1.276,2
3 1.304,31 1.333,00 1.362,33 1.392,30 1.422,93

GRUPO DE CARGOS: ENSINO TÉCNICO 01
GRAUS DE VENCIMENTOS

VENC.
INICIAL

A

B

I
II

601,03
670,12

614,25
684,86

627,77
699,93

641,58
715,32

655,69
731,06

670,12
747,15

684,86
763,58

699,93
780,38

715,32
797,55

731,06
815,10

747,15
833,03

III

747,15

763,58

780,38

797,55

815,10

833,03

851,35

870,08

889,23

908,79

928,78

NÍVEL

C

1,022

D

E

F

G

H

I

J

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO TÉCNICO 02
GRAUS DE VENCIMENTOS

VENC.
INICIAL

A

B

I
II

692,64
772,26

707,88
789,25

723,45
806,61

739,37
824,36

755,63
842,49

772,26
861,03

789,25
879,97

806,61
899,33

824,36
919,11

842,49
939,33

861,03
960,00

III

861,03

879,97

899,33

919,11

939,33

960,00

981,12

1.002,70

1.024,76

1.047,31

1.070,35

H

I

J

NÍVEL

C

D

E

F

G

H

I

J

1,022
142,75
GRUPO DE CARGOS: ENSINO TÉCNICO 03
NÍVEL

VENC.
INICIAL

I

961,68

II

1.072,22

III

1.195,47

GRAUS DE VENCIMENTOS
A
982,84
1.095,8
1
1.221,7
7

B
C
1.004,4
6 1.026,56
1.119,9
2 1.144,56
1.248,6
5 1.276,12

D

E

F

G

1.049,14 1.072,22 1.095,81 1.119,92 1.144,56 1.169,74 1.195,47
1.169,74 1.195,47 1.221,77 1.248,65 1.276,12 1.304,20 1.332,89
1.304,20 1.332,89 1.362,21 1.392,18 1.422,81 1.454,11 1.486,10

GRUPO DE CARGOS: ENSINO TÉCNICO 04
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS

I

1.007,45

II

1.123,25

A
1.029,6
1
1.147,9
7

III

1.252,37

1.279,9

B

D
1.099,0
7
1.225,4
1

E
1.123,2
5
1.252,3
7

F
1.147,9
7
1.279,9
2

G
1.173,2
2
1.308,0
8

1.199,03 1.225,41

1.252,37

1.173,22

C
1.075,4
2
1.199,0
3

1.336,86 1.366,27

1.396,33

1.308,08

1.336,8

1.366,2

1.396,3

1.427,0

1.458,4

1.490,53 1.523,32

1.556,83

1.052,27

H

I

J
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2

6

7

3

5

4

GRUPO DE CARGOS: ENSINO SUPERIOR 01
GRAU

GRAU

NÍVEL

Inicial

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I

760,00

776,72

793,81

811,27

829,12

847,36

866,00

885,05

904,53

924,42

944,76

II

843,60

862,16

881,13

900,51

III

936,40

957,00

978,05

999,57

920,32
1.021,5
6

940,57
1.044,0
3

961,26
1.067,0
0

982,41
1.090,4
8

1.004,02 1.026,11

1.048,69

1.114,47 1.138,98

1.164,04

GRUPO DE CARGOS: ENSINO SUPERIOR 02
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

I

991,00

1.012,80

II

1.104,91

1.129,22

III

1.231,92

1.259,02

B
1.035,0
8
1.154,0
6
1.286,7
2

C
1.057,8
6
1.179,4
5
1.315,0
3

D
1.081,1
3
1.205,4
0
1.343,9
6

E
1.104,9
1
1.231,9
2
1.373,5
3

F
1.129,2
2
1.259,0
2
1.403,7
4

G
1.154,0
6
1.286,7
2
1.434,6
3

H

I

1.179,45 1.205,40
1.315,03 1.343,96
1.466,19 1.498,44

J
1.231,9
2
1.373,5
3
1.531,4
1

GRUPO DE CARGOS: ENSINO SUPERIOR 03
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

I

1.058,98

1.082,28

II

1.180,71

1.206,68

III

1.316,43

1.345,39

B
1.106,0
9
1.233,2
3
1.374,9
9

C
1.130,4
2
1.260,3
6
1.405,2
4

D
1.155,2
9
1.288,0
9
1.436,1
5

E
1.180,7
1
1.316,4
3
1.467,7
5

F
1.206,6
8
1.345,3
9
1.500,0
4

G
1.233,2
3
1.374,9
9
1.533,0
4

H

I

1.260,36 1.288,09
1.405,24 1.436,15
1.566,77 1.601,23

J
1.316,4
3
1.467,7
5
1.636,4
6

GRUPO DE CARGOS: ENSINO SUPERIOR 04
NÍVEL

VENC.
INICIAL

GRAUS DE VENCIMENTOS
A

I

1.090,46

1.114,45

II

1.215,81

1.242,55

III

1.355,56

1.385,38

B
1.138,9
7
1.269,8
9
1.415,8
6

1,022

C
1.164,0
3
1.297,8
3
1.447,0
1

D
1.189,6
3
1.326,3
8
1.478,8
4

E
1.215,8
1
1.355,5
6
1.511,3
8

F
1.242,5
5
1.385,3
8
1.544,6
3

G
1.269,8
9
1.415,8
6
1.578,6
1

H

I

1.297,83 1.326,38
1.447,01 1.478,84
1.613,34 1.648,83

J
1.355,5
6
1.511,3
8
1.685,1
1

142,75

GRUPO DE CARGOS: ENSINO SUPERIOR 05
NÍVEL

I

VENC.
INICIAL
1.302,28

GRAUS DE VENCIMENTOS
A
1.330,93

B
1.360,2
1

C
1.390,1
4

D
1.420,7
2

E
1.451,9
7

F
1.483,9
2

G
1.516,5
6

H

I

1.549,93 1.584,03

J
1.618,8
8
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II

1.451,97

1.483,92

III

1.618,88

1.654,49

1.516,5
6
1.690,8
9

1.549,9
3
1.728,0
9

1.584,0
3
1.766,1
1

1.618,8
8
1.804,9
6

1.654,4
9
1.844,6
7

1.690,8
9
1.885,2
5

1.728,09 1.766,11
1.926,73 1.969,12

1.804,9
6
2.012,4
4

ANEXO V
DESCRIÇÃO DE CARGOS

A - CARGOS EFETIVOS

CONTÍNUO

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE
MATERIAIS DIVERSOS.
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ATRIBUIÇÕES
01. Auxiliar nos serviços simples de escritório, abrindo pastas, plastificando folhas, preparando etiquetas e
auxiliando nos serviços administrativos.
02. Colher assinaturas em documentos diversos, como ofícios, circulares, cheques, requisições e outros.
03. Encaminhar visitantes aos diversos setores da Prefeitura, acompanhando-os ou prestando-lhes
informações necessárias para atender às solicitações destes.
04. Efetuar pequenas compras e pagamentos de contas, junto à rede bancaria.
05. Distribuir documentos junto aos diversos setores.
06. Entregar correspondências a particulares.
07. Efetuar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos que comprovem a execução do
serviço.
08. Atender telefonemas e prestar informações.
09. Servir café e água no seu setor de trabalho.
10. Executar serviços internos, entregando documentos, mensagens ou pequenos volumes.
11. Fazer requisição de material de escritório para o seu setor.
12. Entregar e receber o material solicitado, conferindo e levando para o seu órgão.
13. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
14. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

COPEIRA

SÚMULA:PREPARAR E SERVIR CAFÉ, ÁGUA E SUCOS, ATENDENDO A DEMANDAS DAS
DIVERSAS ÁREAS

ATRIBUIÇÕES

01. Preparar café, chá e sucos.
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02. Distribuir as garrafas para os diversos órgãos da Prefeitura.
03. Fazer controle de estoque de café e açúcar.
04. Solicitar a compra, na falta de ingredientes para a copa.
05. Manter água na geladeira.
06. Zelar pela limpeza e organização da copa.
07. Cuidar da higiene do seu ambiente de trabalho;
08. Servir água e cafezinho, quando solicitado.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

COZINHEIRA
SÚMULA: PREPARAR REFEIÇÕES, SEGUNDO CARDÁPIO E RECEITAS DEFINIDAS.

ATRIBUIÇÕES

01. Processar alimentação segundo especificações emanadas da Nutricionista.
02. Preparar alimentos para cozimento, separando-os, lavando-os e picando-os.
03. Cozinhar os alimentos de acordo com normas pré-estabelecidas, seguindo regras de higiene.
04. Fazer a limpeza da cozinha, bem como dos utensílios usados no preparo dos alimentos.
05. Preparar mesa para refeições, seguindo regras de etiqueta pré-estabelecidas.
06. Responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições diárias.
07. Ajudar na manutenção de disciplina durante o período de recreio e na entrada e saída de alunos, no
estabelecimento de ensino.
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08. Comunicar à chefia a ocorrência de incêndios, sinistros e furtos no local de trabalho.
09. Cumprir horários de refeições.
10. Zelar pelos materiais e mantimentos.
11. Solicitar compra de verduras, frutas, legumes e mantimentos necessários ao seu trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

FAXINEIRA

SÚMULA: Executar serviços de limpeza de instalações, móveis e equipamentos de escritório das
diversas unidades da Prefeitura.

ATRIBUIÇÕES
01. Remover o pó de moveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os com flanelas ou
vassouras apropriadas, recolhendo posteriormente com a pá.
02. Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os e encerando-os.
03. Limpar utensílios, como cinzeiros, objetos de adorno, utilizando pano ou esponja.
04. Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante.
05. Reabastecer banheiros e toaletes com papel higiênico, toalhas e sabonetes.
06. Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-o em latões, para depositá-lo na lixeira ou incinerador.
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07. Remover móveis ou utensílios, facilitando a limpeza.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

GARI

SÚMULA: Executar, sob supervisão, tarefas de varrição de ruas.

ATRIBUIÇÕES
01. Varrer o local determinado, utilizando vassouras.
02. Reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos, empregando ferramentas para posterior
coleta.
03. Colher os montes de lixo, despejando-o em latões, cestos ou outros depósitos apropriados, que facilitem
a coleta e o transporte para o deposito.
04. Transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta de lixo.
05. Recolher o lixo das vias públicas, praças e jardins.
06. Proceder à limpeza de bueiros, valas e galerias externas.
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07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

JARDINEIRO

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS.

ATRIBUIÇÕES

01. Preparar a terra, adubando-a, irrigando-a e efetuando outros tratos necessários, para proceder o plantio
de flores, arvores, arbustos e folhagens.
02. Preparar canteiros e arruamentos, colocando anteparos de madeira ou de outros materiais, seguindo os
contornos estabelecidos, para atender as estéticas locais.
03. Fazer o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas, para obter a
germinação e o enraizamento.
04. Recuperar os jardins, renovando as partes danificadas, transplantando as mudas, efetuando a limpeza das
mesmas com uso de ferramentas próprias.
05. Capinar e limpar áreas verdes em geral.
06. Providenciar a poda das arvores, folhas e folhagens.
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07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

LAVADEIRA

SÚMULA: Lavar manualmente ou abastecer a máquina de peças em tecido, para higienizá-las e
secá-las, deixando-os em condições de serem utilizados.
ATRIBUIÇÕES

01. Selecionar as peças a serem lavadas, separando-as segundo tipo, cor, natureza do tecido, para dar-lhes o
tratamento correto e evitar que manchem ou se deformem.
02. Lavar a roupa, mergulhando-a em água e sabão, friccionando-a ou comprimindo-a sobre a pedra do
tanque, ou acionando os comandos da maquina de lavar, para retirar a sujeira impregnada.
03. Enxaguar a roupa, passando em água limpa para retirar os resíduos do sabão e outros solventes.
04. Promover a secagem da roupa, utilizando máquina própria ou dependurando-a em local
ventilado, para permitir sua utilização.
05. Classificar e marcar as roupas, visando sua identificação.
06. Passar a roupa.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS MANUAIS EM OFICINAS, EDIFICAÇÕES, VIAS PÚBLICAS E
CONGÊNERES.

ATRIBUIÇÕES
01. Auxiliar pedreiros, carpinteiros e outros oficiais, consertando cercas, demolindo concretos e/ou asfaltos.
02. Carregar e descarregar caminhões.
03. Lavar e polir automóveis.
04. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para serem
transportados ao deposito de lixo.
05. Limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo: vassouras,
pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros.
06. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

VIGIA
SÚMULA: Zelar pela segurança do patrimônio e dos bens sob a responsabilidade da das unidades
referentes à Educação e Cultura.

ATRIBUIÇÕES
01. Permanecer na Portaria, abrindo ou fechando a cancela para a entrada e saída de veículos,
inspecionando-os e identificando-os para as devidas anotações nas fichas de controle,
vistoriando funcionários e pacotes, auxiliando na pesagem dos caminhões e na medição de
sua carga.
02. Fazer a ronda por todas as dependências do local de trabalho, zelando pelo seu patrimônio e observando
o cumprimento das normas essenciais de higiene e segurança.
03. Registrar qualquer irregularidade por apreciação e providencias do superior.
04. Atender solicitações ao almoxarifado e fermentaria fora do expediente, quando necessário, registrando a
ocorrência para controle superior.
05. Abrir e fechar as dependências fora do horário de expediente, quando necessário, registrando a
ocorrência para controle do superior.
06. Substituir, quando necessário, o responsável pelo atendimento, triagem e encaminhamento de veículos
de carga a visitantes.
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07. Substituir quando necessário o responsável pelo controle de ligações telefônicas, recebendo-as ou
emitindo ligações fora do horário normal de expediente.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

44 horas semanais

AGENTE DE LIMPEZA

SÚMULA: Executar serviços de coleta de lixo domiciliar, obedecendo a roteiros pré-estabelecidos.

ATRIBUIÇÕES
01. Percorrer os logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher o lixo.
02. Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro
depósito, valendo-se de ferramentas manuais.
03. Transportar o lixo e efetuar o seu despejo em locais destinados.
04. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
05. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais
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COVEIRO

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVA E SEPULTAMENTO.

ATRIBUIÇÕES

01. Preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e
limpando o interior da cova já existente, permitindo o sepultamento.
02. Auxiliar na colocação de caixão, manipulando as cordas de sustentação, visando à perfeita colocação na
sepultura.
03. Efetuar limpeza e conservação de jazigos.
04. Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando a laje, assegurando a inviolabilidade do
túmulo.
05. Executar serviço de vigilância do cemitério.
06. Auxiliar no transporte de caixões.
07. Auxiliar a exumar cadáveres.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

APONTADOR

SÚMULA: EFETUAR O CONTROLE DE PONTOS DO PESSOAL QUE INTEGRA EQUIPE EXTERNA
DE OBRAS.

ATRIBUIÇÕES

01. Executar atividades de apoio administrativo no tocante a equipes externas de servidores da Prefeitura.
02. Apontar a freqüência do servidor e informar ao órgão de Pessoal, segundo rotina estabelecida.
03. Distribuir, encaminhar e recolher papéis e correspondências no setor de trabalho.
04. Zelar pela guarda e conservação do material de trabalho.
05. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
06. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

BOMBEIRO HIDRÁULICO
SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS
E DE ESGOTO.
ATRIBUIÇÕES

01. Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para
programar o roteiro de operações.

02. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo,
utilizando instrumentos de tracejem ou marcação, para orientar a instalação do sistema projetado.
03. Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, utilizando ferramentas de escavação manuais ou mecânicas,
para introduzir os tubos e partes anexas.
04. Executar o corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos, utilizando serra manual, tarraxos, bancada
de curvar tubos e outros dispositivos mecânicos, para formar a linha de canalização.
05. Tamponar nas juntas, empregando material apropriado ou soldando-as, para eliminar as possibilidades
de vazamento.
06. Posicionar e fixas os tubos, baseando-se no projeto elaborado e utilizando parafusos, porcas, luvas de
junção, solda ou argamassa, para confeccionar a linha de condução do fluido e outras ligações.
07. Instalar loucas sanitárias, condutores, caixa de água, chuveiro elétrico ou a gás, ferragens e outras partes
componentes das instalações, utilizando níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas e outros dispositivos, para
possibilitar a utilização das mesmas em construções residenciais, comerciais e industriais.

08. Montar e instalar registros e outros acessórios da canalização, trechos de tubos (metálicos e não
metálicos), fazendo as conexões necessárias com os aparelhos, para completar a instalação do sistema.
09. Testar as canalizações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão e observando manômetros, para
assegurar-se da vedação de todo o sistema e repara-lo caso seja localizado vazamento.
10. Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes, como tubulações,
válvulas, junções.
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11. Aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de funcionamento.
12. Executar serviços de manutenção em muros e paredes e a renovação da pintura, utilizando ferramentas e
materiais de pedreiro e pintor.
13. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
14. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

BORRACHEIRO LAVADOR

SÚMULA: Faz a limpeza de veículos automotores, lavando-os externamente, à mão ou por meio de
máquina, para conservá-los e manter a boa aparência dos mesmos e reparar os diversos tipos de pneus e
câmaras de ar, consertando e recapando partes avariadas ou desgastadas.
ATRIBUIÇÕES
01. Remover o pó e outros detritos do interior de veículo, utilizando máquina pneumática, aspirador de pó,
escovas e materiais similares, para mantê-lo limpo.
02. Suspender o veículo, operando os comandos do elevador hidráulico ou pneumático ou posicionando-o
numa rampa, para facilitar a limpeza do chassi, suspensão e outras partes inferiores do veículo.
03. Lavar a lataria, os vidros e outras partes do auto, utilizando mangueiras ou bombas e os materiais
adequados para dar boa aparência ao veículo e facilitar sua conservação.
04. Polir a estrutura metálica e os cromados do veículo, usando produtos adequados, para dar-lhes o brilho
desejado.
05. Desmontar a roda do veículo ou máquina, separando da mesma o pneu e/ou a câmara de ar avariado,
utilizando a ferramenta e/o máquina adequada.
06. Examinar o pneu e/ou na câmara de ar identificando e marcando os locais em que serão realizados os
serviços de reparo.
07. Utilizar materiais vedantes adesivos próprios para realizar o serviço de reparo, operando ferramentas e
máquina adequada.
08. Retirar materiais estranhos presos à borda de rodagem de pneus.
09. Montar o pneu e/ou câmara recuperada, utilizando ferramentas e máquina adequada.
10. Calibrar pneu ou a câmara de ar, verificando a pressão própria para cada tipo de veículo.
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11. Montar a roda no veículo.
12. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato
Elementar
ESCOLARIDADE
JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

ELETRICISTA

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BEM COMO CUIDAR DE SUA MANUTENÇÃO, TESTAR OS SERVIÇOS
REALIZADOS ASSEGURANDO-SE DE SEU FUNCIONAMENTO.

ATRIBUIÇÕES

01. Montar instalações de baixa e alta tensão.
02. Reparar instalações de baixa e alta tensão.
03. Interpretar esquemas e especificações para seus trabalhos.
04. Utilizar chaves e ferramentas manuais.
05. Fazer uso, quando necessário, de aparelhos de medição elétrica, material isolante e equipamentos de
solda.
06. Passar fiação por tubos ou outros locais designados.
07. Fazer manutenção preventiva, substituindo fios desencapados ou com defeito.
08. Ligar e desligar chaves de comando geral e de quadros de forca.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES

SÚMULA: Operar equipamentos de pequeno porte, como minicarregadeira e rolo compressor
(jirico) utilizados em obras de construção, manutenção de vias e logradouros públicos em geral.

ATRIBUIÇÕES
01. Vistoriar as máquinas, aquecendo o motor, verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível,
calibragem dos pneus e instrumentos, para certificar-se das condições de funcionamento.
02. Operar a minicarregadeira, manipulando o dispositivo de marcha, acionando os pedais e alavancas de
comando, para transportar materiais diversos e remover entulhos de terrenos e córregos.
03. Operar rolo compactador de pequeno porte, acionando e manipulando os comandos de marchas e direção,
para compactar solos com pedras, terra, asfalto e outros materiais, na construção de ruas e/ou estradas.
04. Registrar a quantidade de trabalho executado, anotando horários, quilometragem e outros dados, para
propiciar controle da manutenção e da demanda.
05. Zelar pela qualidade do serviço, prazos de execução, efetuando correções e os ajustes
necessários.
06. Observar as normas de segurança para a operação da máquina, tendo em vista a prevenção
de acidentes.
07. Zelar pela limpeza e lubrificação da máquina e equipamento, de acordo com instruções do
fabricante.
08. Providenciar os serviços de manutenção corretiva e preventiva, indicando os reparos e
consertos a serem efetuados.
09. Atender às normas de segurança no trânsito, quando for o caso.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

HABILITAÇÃO

Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D”

PEDREIRO

SÚMULA: Executar serviços em obras de engenharia civil, construindo alicerces, pisos,
levantando paredes, muros e revestindo-os, dando-lhes o acabamento especificado.

ATRIBUIÇÕES
01. Preparar, limpar, medir, fincar estacas, alinhar terreno com fio de nylon ou outros, assentando tijolos,
adaptando-os com massas, nivelando-os e fixando as medidas, conforme o terreno.
02. Fazer a massa misturando cimento, areia e brita, adicionando água, utilizando enxada ou outras
ferramentas.
03. Construir alicerces, com pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros, caneletas, meios-fios
e construções similares.
04. Reconstruir ou reformar meios-fios, caneletas, lajes, pisos, paredes, utilizando ferramentas próprias.
05. Demolir construções, retirar escombros e separar material reaproveitavel.
06. Zelar pela segurança própria e de seus ajudantes.
07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

PINTOR

SÚMULA: Preparar superfícies e materiais, pintar paredes, janelas, meios-fios, árvores, dandolhes o acabamento especificado.

ATRIBUIÇÕES
01. Preparar as superfícies a serem pintadas, raspando, lixando, removendo tintas velhas,
impurezas, corrigindo defeito.

sujeiras e

02. Aplicar massa látex, rápida ou sintética.
03. Diluir tintas, usando água, solventes e secantes, fazendo a mistura consistente e adequada para ser usada.
04. Pintar paredes, placas, chapas, máquinas, equipamentos em geral, tubos, escadas de ferro, tanques de
latão e outros, com tinta látex, a base de óleo ou esmalte, utilizando pincel, brochas, rolo e pistola a ar
comprimido.
05. Efetuar a limpeza da área trabalhada, fazendo uso de instrumentos adequados.
06. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

MOTORISTA
SÚMULA: Dirigir automóvel, furgões, veículos para transporte de cargas, ônibus e ambulâncias,
zelando pelo perfeito estado de conservação e limpeza do mesmo, conforto e segurança dos
passageiros e das cargas transportadas.

ATRIBUIÇÕES
01. Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, antes da
jornada diária de trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas.
02. Verificar o itinerário a ser seguido.
03. Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do município,
observando o fluxo do trânsito e sinalização, zelando pelo conforto e segurança dos
passageiros.
04. Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e sinalização,
zelando pela segurança das pessoas transportadas.
05. Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os reparos a serem efetuados.
06. Recolher à garagem o veículo após a jornada de trabalho.
07. Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido.
08. Atender às normas de segurança no trânsito.
09. Efetuar controle de documentação de veículo, providenciando sua atualização.
10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental – Séries Iniciais - Incompleto

EXPERIÊNCIA

03 (três) anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

HABILITAÇÃO

Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D”

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
SÚMULA: Operar equipamentos de médio porte, como retro-escavadeiras e pás carregadeira,
utilizados em obras de construção, manutenção de vias e serviços de terraplenagem em geral.
ATRIBUIÇÕES
01. Vistoriar as máquinas, aquecendo o motor, verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível,
calibragem dos pneus e instrumentos, para certificar-se das condições de funcionamento.
02. Operar a retro-escavadeira, manipulando o dispositivo de marcha, acionando os pedais e alavancas de
comando, corte, elevação e abertura, para escavar valas, transportar manilhas e remover entulhos de
terrenos e córregos.
03. Operar pá carregadeira, acionando os comandos hidráulicos e de tração, escavando solo e movendo
pedras, asfalto, concreto e materiais similares para serem transportados.
04. Registrar a quantidade de trabalho executado, anotando horários, quilometragem e outros dados, para
propiciar controle da manutenção e da demanda.
05. Operar rolo compactador de pequeno porte, acionando e manipulando os comandos de marchas e
direção, para compactar solos com pedras, terra, asfalto e outros materiais, na construção de ruas e/ou
estradas.
06. Zelar pela qualidade do serviço, prazos de execução, efetuando correções e os ajustes
necessários.
07. Observar as normas de segurança para a operação da máquina, tendo em vista a prevenção
de acidentes.
08. Zelar pela limpeza e lubrificação da máquina e equipamento, de acordo com instruções do
fabricante.
09. Providenciar os serviços de manutenção corretiva e preventiva, indicando os reparos e
consertos a serem efetuados.
10. Atender às normas de segurança no trânsito, quando for o caso.
11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Elementar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

HABILITAÇÃO

Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D”
MECÂNICO LEVE / PESADO

SÚMULA: Reformar e efetuar manutenção em peças e sistemas em veículos automotores, testar
o serviço realizado para assegurar-se de seu perfeito funcionamento e segurança.

ATRIBUIÇÕES
01. Examinar os veículos identificando defeitos e problemas de funcionamento e definindo a tarefa
a ser realizada.
02. Desmontar peças dos veículos, como motor, diferencial, suspensão etc., de acordo com técnicas
apropriadas.
03. Proceder à substituição, ajuste ou retificação de peças utilizando-se de instrumentação adequada.
04. Executar a substituição, reparação ou regulagem dos sistemas de freio, alimentação de combustível,
lubrificação, direção, suspensão e outros, utilizando-se de instrumentação adequada.
05. Testar os veículos, máquinas e equipamentos reparados internamente e por terceiro.
06. Providenciar o alinhamento da direção dos veículos.
07. Fazer manutenção preventiva e controle de gastos dos veículos e equipamentos.
08. Zelar pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e do local de trabalho.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Elementar

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
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RECEPCIONISTA

SÚMULA: Recepcionar e atender pessoas, identificando-as e encaminhando aos órgãos competentes.

ATRIBUIÇÕES

01. Atender a visitantes, clientes, fornecedores e pessoas da comunidade, questionando suas pretensões, para
informá-los e encaminha-los ao órgão da Prefeitura.
02. Registrar visitas, anotando dados pessoais e comerciais dos clientes, fornecedores, visitantes,
possibilitando o controle dos atendimentos.
03. Atualizar arquivos, fichários e livros de controle.
04. Efetuar, eventualmente, serviços datilográficos.
05. Elaborar agenda de compromissos.
06. Assinar protocolos.
07. Encaminhar encomendas solicitadas.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

TELEFONISTA

SÚMULA: Executar serviços de telefonia, transmitindo e recebendo mensagens a serem repassadas para os
destinatários.

ATRIBUIÇÕES

01. Atender as ligações externas, encaminhá-las de maneira rápida e eficiente, conectando as ligações com
os ramais solicitados ou passando para o órgão de pessoal, quando não houver identificação.
02. Testar, diariamente, a aparelhagem, verificando seu funcionamento e solicitando reparos, quando
necessário.
03. Efetuar ligações telefônicas internas e externas e informar sobre telefones e endereços das unidades da
Prefeitura.
04. Orientar pelo telefone as demandas dos munícipes.
05. Elaborar relatórios do serviço quando solicitados.
06. Anotar dados sobre ligações interurbanas e internacionais completadas, registrando o nome do solicitante e do
destinatário, duração da chamada e tarifa correspondência.

07. Zelar pelo equipamento, comunicando seus defeitos e solicitando o conserto e manutenção.
08. Anotar recados na impossibilidade de transferir ligações ao ramal solicitado, para, oportunamente,
transmiti-lo aos seus respectivos destinatários.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
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SÚMULA: AGENDAR CONSULTAS PARA MÉDICOS E ODONTÓLOGOS, RECEBER E
ENCAMINHAR OS PACIENTES.

ATRIBUIÇÕES

01. Atender e recepcionar nos consultórios dentários e médicos, preenchendo as fichas de controle e
encaminhando paciente.
02. Zelar pela limpeza dos consultórios.
03. Participar das campanhas de vacinação de controle de doenças.
04. Participar das promoções de assistência social.
05. Organizar e controlar o almoxarifado da área de atuação.
06. Fazer o controle do patrimônio do departamento de saúde e fundo municipal.
07. Zelar pelo bom atendimento do publico; selecionar, conferir e encaminhar o material destinado para
exames.
08. Executar serviços de digitação e escrituração.
09. Redigir documentos simples como memorando, ofícios e relatórios.
10. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
11. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
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SÚMULA: Preparar material e instrumentos para atendimento a pacientes, instrumentalizar o
odontólogo, prestando-lhe o apoio necessário.

ATRIBUIÇÕES

01. Receber o cliente, preparando-o para ser atendido pelo odontólogo.
02. Instrumentar o odontólogo por ocasião do atendimento ao cliente.
03. Proceder à limpeza e à assepsia do campo de tratamento operatório.
04. Manipular material odontológico, segundo normas e orientações específicas.
05. Conferir a agenda diária e marcar consultas.
06. Manter atualizados os registros e arquivos referentes aos clientes.
07. Orientar o paciente a respeito da higiene oral.
08. Executar moldes em gesso e selecionar moldeiras, atendendo a orientações do odontólogo.
09. Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.
10. Esterilizar instrumentos odontológicos bem como cuidar de sua guarda conservação.
11. Requisitar material odontológico e outros, cuidando por manter sempre o estoque mínimo
necessário.
12. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
13. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AGENTE CULTURAL
SÚMULA: Participar de estudos, pesquisas e programas relacionados com as artes, humanidade e
preservação da memória cultural e cultura, colaborando em trabalhos técnicos e na execução do
planejamento.
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ATRIBUIÇÕES

01. Efetuar trabalhos de difusão, produção e promoção de assuntos culturais relacionados às artes, à
humanidade e à preservação da memória cultural.
02. Realizar estudos e pesquisas para análise e desenvolvimento de programas Culturais, artísticos e
programas relacionados com o patrimônio histórico.
03. Prestar colaboração técnica em trabalhos relacionados com a cultura, as artes e o patrimônio histórico.
04. Colaborar na execução de programas culturais e de preservação do patrimônio histórico.
05. Assessorar na execução de programas relacionados a políticas públicas e de interesse social.
06. Prestar assistência técnica a autoridades em assuntos de sua competência.
07. Prestar assistência técnica a indivíduos e grupos atuantes na área cultural.
08. Auxiliar no planejamento, organização, divulgar e realização de eventos, festivais, mostras, exposições,
palestras, seminários e outros destinados ao conhecimento e difusão da cultura nas suas diferentes áreas.
09. Pesquisar, coletar, interpretar, catalogar e preservar obras de arte, documentos e objetos de interesse
histórico, artístico e cultural.
10. Assessorar na organização de memoriais, museus, banco de dados de memória oral, visual e centros de
documentação.
11. Atuar junto às comunidades em projetos e atividades culturais e de preservação do patrimônio cultural.
12. Realizar atividades de organização de arquivos, atendimento ao público, digitação e digitalização de
documentos.
13. Receber, organizar, acompanhar, protocolizar, elaborar e encaminhar correspondências diversas,atas e
memórias de reuniões.
14. Inserir e atualizar dados em sistemas informatizados.
15. Zelar pelo cumprimento de normas, rotinas e procedimentos administrativos.
16. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AUXILIAR ESPORTIVO
SÚMULA: Prestar apoio em atividades esportivas, preparando material, colaborando na realização das
atividades do Técnico em Esportes
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ATRIBUIÇÕES

01. Prestar apoio ao Técnico em Esportes em suas atividades.
02. Preparar material para as aulas e eventos esportivos.
03. Sugerir ao Técnico de Esportes atividades a serem realizadas pelos alunos.
04. Colaborar com o Técnico no sentido de orientar os alunos no exercício das práticas esportivas
e manutenção da disciplina.
05. Recolher o material esportivo ao final das atividades, cuidando de sua manutenção e limpeza.
06. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

SÚMULA: Executar tarefas de auxiliares de documentação, classificação e catalogação de manuscritos,
livros, periódicos e outras publicações.
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ATRIBUIÇÕES
01. Cuidar da estética e organização da Biblioteca.
02. Manter atualizado e controlado o acervo, de acordo com os padrões modernos de catalogação.
03. Controlar entrada e saída de livros e materiais.
04. Divulgar novas obras e serviços.
05. Atender o publico com presteza e prestar esclarecimentos sobre pesquisas e bibliografias.
06. Controlar, através de diários e gráficos, numero de leitores, aquisição de novas obras, finanças etc.
07. Ampliar o campo de atuação da Biblioteca na comunidade.
08. Diversificar o trabalho com filmes, vídeos educativos, mapotecas e etc.
09. Promover e/ou participar de eventos culturais, cursos e encontros.
10. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
11. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL
SÚMULA: Estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes, para o desenvolvimento do
autoconhecimento, suas relações com a escola, com a família e com a sociedade.
ATRIBUIÇÕES
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01. Estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes, de forma a instigar o seu autoconhecimento como
sujeito social.
02. Estimular sua auto-estima.
03. Proporcionar condições para que a criança e o adolescente possam acompanhar a escola regular dentro
de suas capacidades através de reforço escolar.
04. Enriquecer o universo informacional, cultural e lúdico de crianças e adolescentes.
05. Apoiar a criança e o adolescente em seu processo de desenvolvimento, fortalecendo sua auto-estima em
estreita relação com a família, a escola e a comunidade.
06. Desenvolver atividades artísticas em suas diferentes linguagens que favoreçam a sociabilidade e
preencham necessidades de expressão e trocas culturais.
07. Desenvolver práticas desportivas que favoreçam o autoconhecimento corporal, a convivência grupal e o
acesso ao lúdico.
08. Oferecer atividades de educação para cidadania e direitos humanos, educação ambiental e outros de
acordo com interesses e demandas.
09. Elaborar e oferecer ações de educação para a saúde, priorizando acesso a informações sobre os riscos do
trabalho precoce, a sexualidade, gravidez na adolescência, malefícios do uso de drogas, DST/AIDS,
entre outros temas.
10. Desenvolver trabalho socioeducativo com família com base no tripé sujeito, família e rede, oferecendo
oportunidade de desenvolvimento social, humano, visando a socialização, á ampliação do campo de
conhecimentos, dos vínculos relacionais e da convivência comunitária.
11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso de Pedagogia ou Normal Superior (Licenciatura Plena)

JORNADA DE TRABALHO

32 horas semanais

MONITOR DE TELECENTRO
SÚMULA: Monitorar, organizar o uso do Telecentro, orientando, ensinando os usuários nas utilização de
recursos informatizados.

ATRIBUIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
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01. Monitorar e organizar o uso livre do Telecentro.
02. Sugerir à direção do Telecentro atividades a serem realizadas pelos usuários.
03. Orientar os usuários de acordo com as normas estabelecidas pela direção do Telecentro.
04. Orientar e ministrar aulas as usuários na utilização adequada das ferramentas de programas
informatizados.
05. Participar das atividades de capacitação promovidas pela direção da Unidade.
06. Elaborar relatório técnico das atividades realizadas.
07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

DESENHISTA

SÚMULA: Copiar, ampliar ou reduzir desenhos e elaborar desenhos e esquemas de comunicação visual,
tabelas, gráficos, cartazes e outros.

ATRIBUIÇÕES
01. Efetuar desenhos de croqui, localizando os lotes em plantas dos bairros do Município.
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02. Copiar plantas e perfis de projetos de calcamento, galerias e redes de água pluvial e sanitária.
03. Copiar desenhar e detalhes de parques, jardins, hortas, praças, pontes, galerias e reservatórios.
04. Fazer cópias de projetos de canalização, drenagem, rede de esgoto e água potável.
05. Colorir desenhos com tintas e reticulas.
06. Desenhar gráficos estatísticos, letreiros, emblemas, mapas, cartazes, organogramas, nomenclaturas,
formulários, "lay-outs".
07. Controlar e manter atualizados arquivos técnicos e fichários.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

ESCRITURÁRIO

SÚMULA: Prestar serviços administrativos em diversas áreas da Prefeitura Municipal, de acordo
com procedimentos estabelecidos.

ATRIBUIÇÕES
01. Executar serviços de datilografia e escrituração.
02. Redigir documentos simples como memorandos, ofícios e relatórios.
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03. Arquivar documentos, realizar tarefas especificas de acordo com orientação de superiores.
04. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
05. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

VIGILANTE SANITÁRIO

SÚMULA: controlar a higiene dos animais úteis ao homem como também estar vigilante com respeito aos
nocivos à saúde humana, observando-os e examinando-os, tendo em vista a erradicação de zoonoses.

ATRIBUIÇÕES
01. Proceder à manutenção da higiene dos animais do município.
02. Executar controle de roedores e vetores nocivos à saúde humana e animal, de acordo com normas
específicas.
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03. Proceder à busca e observação adequada de animais suspeitos de doenças, tomando as providências
adequadas a cada caso.
04. Cumprir os preceitos e normas indispensáveis ao controle e erradicação de zoonoses.
05. Encaminhar material coletado para exame laboratorial.
06. Fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios e pareceres.
07. Executar a captura de animais.
08. Efetuar visitas de inspeção sanitária aos estabelecimentos comerciais, para liberação de alvará de
localização e funcionamento, da Prefeitura.
09. Efetuar vistoria do Matadouro Municipal e fiscalizar o abate clandestino de animais, a fim de coibi-lo.
10. Participar de campanhas que visem a saúde pública.
11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio Completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AGENTE DE COMUNICAÇÃO

SÚMULA: Executar as atividades de comunicação social da prefeitura, através de divulgação de material
informativo e a realização de campanhas de publicitárias e a promoção de seminários, conferências, palestras
e outras ferramentas para divulgar as realizações da administração municipal.
ATRIBUIÇÕES

01. Prestar assistência à Administração Municipal em assuntos de comunicação.
02. Promover a imagem da Prefeitura Municipal junto aos munícipes.
03. Organizar, coordenar e avaliar a execução de campanhas publicitárias.
04. Planejar e editar material informativo sobre a Administração Municipal.
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05. Promover a realização de conferencias, exposições, palestras, destinados a divulgar as atividades da
Prefeitura Municipal e orientar sobre o programa de governo.
06. Promover a cobertura de eventos ou situações para ilustrar reportagens ou para documentário da
Prefeitura.
07. Divulgar notícias de interesse da comunidade.
08. Redigir notas, informações, comunicações e outras matérias para distribuição à imprensa.
09. Realizar e orientar atividades de recorte, gravação e copia de noticias divulgadas sobre a Prefeitura ou de
seu interesse, promovendo seu arquivamento.
10. Promover a execução de projetos de vídeo, audiovisuais e outros.
11. Participar da execução de campanhas educativas e promocionais.
12. Elaborar relatórios mensais sobre as atividades de sua área de atuação.
13. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
14. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

FISCAL DE OBRAS / SANITÁRIO

SÚMULA: FAZER CUMPRIR O QUE ORDENA A LEI, COM RELAÇÃO À SAÚDE E HIGIENE
PÚBLICA, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS E FAZER CUMPRIR O QUE ORDENA A
LEI COM RELAÇÃO À EDIFICAÇÃO, PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATRAVÉS DE
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PERMANENTE.

ATRIBUIÇÕES

01. Fazer verificação completa em obras concluídas para concessão de baixa.
02. Notificar e lavrar autos de infração, embargos e preencher laudo de vistoria em obras onde haja
inobservância de procedimentos relativos a apuração de projetos, bem como descumprimento de
dispositivo legal.
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03. Informar processo de renovação e transferência de alvará para reforma, licença de demolição, aprovação,
modificação de projetos e outros casos afins e dar parecer.
04. Informar em parecer relativo a edificações, o tipo de imóvel, área ocupada, croquis de local,
modificações do projeto aprovado e acréscimo de área.
05. Solicitar embargo de construções irregulares já notificadas e ou sua demolição de acordo com o previsto
na legislação vigente.
06. Apreender, quando necessário, materiais de construções clandestinas.
07. Examinar projetos aprovados e acompanhar "in loco" sua execução.
08. Executar trabalho de inspeção e vistoria para instruir processo.
09. Conferir dimensões, circulares, áreas, muros divisórios e outros itens, examinando a observância do
projeto aprovado.
10. Promover o cumprimento da legislação relacionada à construção de muros, passeios, redes
de esgoto e água pluviais.
11. Advertir e multar pessoas físicas ou jurídicas que estejam operando em desacordo com as normas
ambientais.
12. Fiscalizar, observar e promover o cumprimento das leis ambientais e de uso e ocupação do solo.
13. Coletar dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal.
14. Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e higiene, mediante fiscalização e orientação
permanente, lavratura de auto de infração e imposição de multas, apreensão de bens e mercadoria,
interdição de estabelecimentos e cumprimento de diligências.
15. Desempenhar outras tarefas concernentes à fiscalização de acordo com legislação pertinente.
16. Colaborar no planejamento e programação das atividades de fiscalização.
17. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação municipal e eficácia da ação fiscalizadora.
18. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
19. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

FISCAL DE TRIBUTOS / POSTURAS
SÚMULA: FISCALIZAR E ORIENTAR CONTRIBUINTES NO CUMPRIMENTO AO QUE ORDENA A
LEI, COM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO E FAZER CUMPRIR O QUE ORDENA A LEI COM RELAÇÃO
A EDIFICAÇÃO, PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO E
ORIENTAÇÃO PERMANENTE.
ATRIBUIÇÕES

Fazer cumprir as posturas municipais relativas a obstrução de vias públicas, meio ambiente, comércio de
vendedores ambulantes, horário de funcionamento do comércio e outros correlatos, mediante:





fiscalização e orientação permanente
lavratura de auto de infração e imposição de multas
cumprimento de diligência
informações e requerimentos de acordo com normas e procedimentos do setor

Orientar o público quanto às normas relativas às normas de saúde e higiene.
Examinar pedidos de inscrição no cadastro de contribuintes do município, tomando as providências
necessárias a tender à legislação, de acordo com cada situação, segundo normas e rotinas estabelecidas.
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Manter atualizado o cadastro de contribuintes do município.
Examinar pedidos de impressão e utilização de documentos fiscais de uso obrigatório, providenciando, se for
o caso, as medidas necessárias ao atendimento dos pedidos, segundo normas e rotinas estabelecidas.
Efetuar levantamentos de campo e vistorias fiscais.
Analisar documentos fiscais apresentados pelos contribuintes, para efeito de homologação dos lançamentos.
Realizar levantamentos fiscais junto a contribuintes, elaborando os relatórios pertinentes e lavrando os atos
cabíveis: notificação, intimação e autos de infração e apreensão, seguindo normas e rotinas estabelecidas.
Informar processos fiscais.
Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação municipal e eficácia da ação fiscalizadora.
Colaborar no planejamento e programação das atividades de fiscalização.
Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação municipal e eficácia da ação fiscalizadora.
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

SÚMULA: Prestar serviços elementares de enfermagem, preparando e orientando os pacientes e
efetuando atendimento básico, como aplicação de injeções, curativos e outros.

ATRIBUIÇÕES

01. Marcar horário para consultas e preparar pacientes para exames e tratamentos.
02. Verificar sinais vitais, utilizando-se do equipamento adequado, fazer curativos, administrar
medicamentos por via oral e parenteral, aplicar oxigenoterapia, nebulização e outros próprios de sua
função.
03. Executar trabalhos de desinfecção e esterilização, segundo procedimentos estabelecidos e utilizando-se
de substâncias e equipamentos adequados
04. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e
médicas.
05. Participar dos procedimentos pós-morte.
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06. Participar das atividades de educação em saúde
07. Zelar pela limpeza e ordem do material e dos equipamentos e das dependências da unidade de saúde.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SÚMULA: Executar serviços técnicos de enfermagem sob orientação superior.

ATRIBUIÇÕES
01. Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, na
prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância epidemiológica.
02. Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações.
03. Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica.
04. Colher material para exames laboratoriais.
05. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.
06. Encaminhar os pacientes a médicos nos casos de maior gravidade.
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07. Fazer curativos e imobilizações nos casos de corte e fratura.
08. Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de material
citológico para atender às necessidades do serviço.
09. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
10. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ESCOLARIDADE

Curso Técnico de Enfermagem, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

35 (trinta e cinco) horas semanais

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

SÚMULA: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à área de sua especialidade,
realizando coleta, análise e registros de materiais e substâncias através de métodos específicos.
ATRIBUIÇÕES
01. Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais para atender às
necessidades do serviço.
02. Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo.
03. Analisar material cito-patológico, procedendo à leitura de lâminas para conclusão diagnóstica.
04. Executar análises laboratoriais, simplificadas e rotinizadas, sob supervisão, para pesquisas e
análises clínicas.
05. Preparar reagentes, corantes, soluções, etc., utilizados nos serviços de rotina do laboratório
para pesquisas e análises clínicas.
06. Controlar a utilização de materiais e equipamentos para manter o laboratório em condições de
uso.
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07. Documentar análises realizadas, registrando e arquivando cópias de laudos e resultados de
exames, para controle e avaliação dos serviços.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Técnico de Análises Clínicas

JORNADA DE TRABALHO

35 (trinta e cinco) horas semanais

TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA

SÚMULA: Prestar apoio técnico a profissional de nível superior referente a higiene dental, participando de
atividades educacionais de saúde e higiene bucal e executando atividades técnicas complementares.

ATRIBUIÇÕES

01. Colaborar nos programas de saúde e higiene bucal.
02. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador.
03. Executar a esterilização de materiais, instrumental e do ambiente.
04. Educar e orientar pacientes ou grupo de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
05. Fazer a demonstração de técnicas de escovação.
06. Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais.
07. Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais.
08. Executar aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental.
09. Inserir e condensar substâncias restauradoras, polir restaurações, vedando a escultura.
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10. Proceder à limpeza e assepsia no campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos.
11. Remover suturas.
12. Confeccionar modelos e preparar moldadeiras.
13. Efetuar o controle do estoque de medicamentos e materiais utilizados no serviço, solicitando reposição
quando necessário.
14. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
15. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Técnico de Higiene Dentária

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

PROTÉTICO

SÚMULA: Confeccionar e reparar dentaduras e outros aparelhos de prótese dentária, servindo-se de moldes
negativos e positivos, modelando em gesso e fundindo metais diversos para substituir o conjunto dentário
natural.

ATRIBUIÇÕES

01. Receber ou tirar moldes da arcada dentária dos clientes, examiná-los, em detalhe, para execução do
trabalho de prótese.
02. Executar em cera, moldes de peças dentárias, tais como placas, dentaduras, coroas e pontes removíveis,
utilizando modelo positivo da boca do cliente ferramentas adequadas.
03. Fundir metal, utilizando moldes de cera para obter peças de prótese dentária.
04. Esmerilar, lixar e polir as peças, dando acabamento.
05. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
06. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Técnico de Prótese Dentária

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

TÉCNICO AGRÍCOLA
SÚMULA: Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos
trabalhos agrícolas.
ATRIBUIÇÕES

01. Conduzir pesquisa, estudo, análise, planejamento e implantação, coordenação e controle de trabalhos nos
campos das ciências ambientais.
02. Conduzir trabalhos técnicos no Horto Municipal.
03. Conduzir de equipe, monitoramento, operação, reparo ou manutenção das áreas verdes da cidade.
04. Coordenar e ministrar técnicas de trabalhos de conservação de solo, água e ar.
05. Coordenar trabalhos de apoio técnico junto a Produtores Rurais.
06. Aplicar as normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho.
07. Treinar equipes de execução de serviços técnicos.
08. Organizar arquivos técnicos.
09. Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade.
10. Vistoriar áreas de exploração mineral, intervenção florestal e atividades pertinentes.
11. Elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência.
12. Conhecer e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental vigente.
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13. Acompanhara operação do aterro de disposição final de resíduo sólido urbano.
14. Emitir pareceres, relatórios, planos e laudos referentes à área de ciências ambientais e às técnicas de
organização.
15. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
16. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso técnico, tecnólogo ou superior nas áreas de Meio Ambiente e
Agricultura

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SÚMULA: Executar atividades próprias de segurança e higiene ocupacional e segurança do trabalho, com
vista a adoção de ações que proporcionem aos servidores ambientes e atividades laborais salubres.

ATRIBUIÇÕES
01. Inspecionar as atividades e ambientes laborais, do ponto de vista da Higiene Ocupacional e Segurança do
Trabalho, de acordo com a legislação vigente.
02. Avaliar e indicar os equipamentos de segurança, de acordo com a necessidade.
03. Coordenar e supervisionar os sistemas de proteção contra incêndio.
04. Cadastrar e analisar acidentes no trabalho, investigando as causas e propondo medidas preventivas.
05. Orientar nos procedimentos de Segurança do Trabalho, os responsáveis por serviços prestados por
terceiros.
06. Elaborar e executar programas de treinamento sobre Saúde e Segurança do Trabalho.
07. Propor normas e regulamentos de Segurança do Trabalho.
08. Articular-se com órgãos de suprimentos, na especificação de materiais e equipamentos, cuja
manipulação, armazenagem ou funcionamento esteja sujeito a risco de segurança do trabalho.
09. Articular-se com o órgão de suprimentos para o estabelecimento dos níveis de estoques de materiais e
equipamentos de segurança e acompanhar sua distribuição e manutenção.
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10. Enviar relatórios periódicos aos diversos setores, comunicando a existência de riscos, a ocorrência de
acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção de acidentes do trabalho.
11. Elaborar relatórios das atividades de Segurança do Trabalho.
12. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
13. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
ESCOLARIDADE

Ensino Médio técnico de Segurança do Trabalho

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

TOPÓGRAFO

SÚMULA: EXECUTAR SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E DE LOCAÇÃO DE LOTES E MANTER ATUALIZADO O CADASTRO TÉCNICO.

ATRIBUIÇÕES

01. Executar trabalhos de topografia e agrimensura tendo em vista obras de engenharia civil e a locação de
lotes.
02. Efetuar levantamentos técnicos tendo em vista a demarcação e nivelamento de ruas, estradas e barragens.
03. Elaborar relatório explicativo para as execuções jurídicas de desapropriação ou indenização ou
parcelamento do solo.
04. Fiscalizar e acompanhar as obras em execução, verificando o cumprimento de especificações técnicas.
05. Participar da elaboração de projetos relativos à sua área de atuação.
06. Organizar e manter atualizado o cadastro técnico referente ao seu setor.
07. Participar do processo de informatização dos trabalhos executados em sua área, para atender ao público
interessado.
08. Zelar pela limpeza e ordem do material e dos equipamentos que utiliza, providenciando manutenção.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Médio técnico

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

SÚMULA: Executar serviços na área financeira, fazendária e contábil, exercendo os controles sobre receitas
e despesas, fazendo com que se cumpram os preceitos legais.

ATRIBUIÇÕES

01. Executar a escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de Inventario, Razão, Conta Corrente,
Caixa e outros.
02. Executar os trabalhos de analise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando
possíveis erros para assegurar a correção das operações contábeis,
03. Proceder a classificação e avaliação das despesas, analisando a sua natureza, para apropriar custos de
bens e serviços,
04. Efetuar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações,
baseando-se nos índices adequados a cada caso, para atender as disposições pertinentes,
05. Auxiliar na elaboração de balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, aplicando as técnicas
apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da situação patrimonial, econômica e financeira
da Prefeitura,
06. Organizar relatórios sobre a situação geral da Prefeitura, transcrevendo dados estatísticos e emitindo
pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários,
07. Elaborar e acompanhar a execução do orçamento anual e planos pluri-anuais.
08. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Técnico de Contabilidade, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

INSTRUTOR DE ARTES

SÚMULA: Desenvolver a auto-estima e o sentido da ética e cidadania, ensinando a importância de ter
iniciativa, autonomia, consciência crítica e raciocínio lógico, através de atividades artísticas e culturais.

ATRIBUIÇÕES

01. Proporcionar à criança e adolescente a educação artística, o contato com diversas
manifestações artísticas, tais como música, artes cênicas e plásticas, trabalhos manuais e
expressão corporal.
02. Desenvolver, nas aulas de artesanato, o senso de trabalho em conjunto e a concentração,
estimular a criatividade, assim como promover o companheirismo e solidariedade
03. Desenvolver, nas atividades esportivas, a coordenação motora assim como a percepção, a
integração e o respeito ao próximo

04. Trabalhar com as oficinas: Cênica (jogos, improvisações e expressão corporal) e musical
(musicalização infantil, construção de instrumentos musicais com material reciclável e
percussão corporal) e também oficinas de teatro e leitura
05. Organizar passeios e exposições , criação e organização de eventos.
06. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Superior em área artística

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL

SÚMULA: Estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes, de forma a desenvolver o autoconhecimento
e estabelecer relações com a escola, com a família e com a sociedade.
ATRIBUIÇÕES

01. Estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes, de forma a instigar o seu autoconhecimento como
sujeito social.
02. Estimular sua auto-estima.
03. Proporcionar condições para que a criança e o adolescente possam acompanhar a escola regular dentro
de suas capacidades através de reforço escolar.
04. Enriquecer o universo informacional, cultural e lúdico de crianças e adolescentes.
05. Apoiar a criança e o adolescente em seu processo de desenvolvimento, fortalecendo sua auto-estima em
estreita relação com a família, a escola e a comunidade.
06. Desenvolver atividades artísticas em suas diferentes linguagens que favoreçam a sociabilidade e
preencham necessidades de expressão e trocas culturais.
07. Desenvolver práticas desportivas que favoreçam o autoconhecimento corporal, a convivência grupal e o
acesso ao lúdico.
08. Oferecer atividades de educação para cidadania e direitos humanos, educação ambiental e outros de
acordo com interesses e demandas.
09. Elaborar e oferecer ações de educação para a saúde, priorizando acesso a informações sobre os riscos do
trabalho precoce, a sexualidade, gravidez na adolescência, malefícios do uso de drogas, DST/AIDS,
entre outros temas.
10. Desenvolver trabalho socioeducativo com família com base no tripé sujeito, família e rede, oferecendo
oportunidade de desenvolvimento social, humano, visando a socialização, á ampliação do campo de
conhecimentos, dos vínculos relacionais e da convivência comunitária.
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11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso de Pedagogia ou Normal Superior (Licenciatura Plena)

JORNADA DE TRABALHO

32 horas semanais

TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENIZAÇÃO E RESTAURO DE DOCUMENTOS

SÚMULA: Executar a política de salvaguarda, conservação e gestão de documentos em consonância com as
normas da legislação arquivística brasileira.

ATRIBUIÇÕES

01. Realizar atividades de restauração e reparo em bens culturais em Laboratório de conservação.
02. Promovera higienização dos documentos através da limpeza das folhas, uma após, outra por meio de
trinchas macias, visando a retirada de toda a sujidade presente na superfície do papel e extrair todos os
corpos estranhos ao documento, que aceleram o processo de degradação (clipes, grampos, etc...).
03. Planificar possíveis Dobras e orelhas constantes nos documentos.
04. Realizar diagnóstico de Conservação Preventiva, através de ficha própria que identifique o tipo de
documento, características do papel, técnica de montagem, encadernação, estado de conservação
principais deteriorações sofridas e recomendações Para o tratamento de conservação.
05. Realizar tratamento de Conservação, promovendo pequenos reparos como rasgos; em caso de
necessidade, providenciar nova costura e reestruturação.
06. Arquivar em locais adequados e, se necessário, envolver os documentos em material alcalino.
07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de História// Estudos Sociais/Ciência Sociais

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais
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TÉCNICO SUPERIOR DE PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS E CULTURAIS

SÚMULA: Executar programas e atividades de preservação proteção e salvaguarda de bens culturais do
acervo museológico.

ATRIBUIÇÕES

01. Arquivar de forma adequada os documentos produzidos pelo Centro de Memória Municipal.
02. Garantir o funcionamento da Associação dos Amigos do Centro de Memória Municipal "Dr. José de
Magalhães Pinto".
03. Elaborar projetos para obtenção de verbas específicas para a Associação de Amigos do CEMM.
04. Apoiar e supervisionar programas de ações pedagógicas inerentes à divulgação do acervo museológico
junto a escolas e à comunidade em geral, com o objetivo de incentivar, divulgar e proteger a história e os
bens patrimoniais em parceria com outras secretarias.
05. Recepcionar e orientar visitantes em pesquisas e projetos referentes ao acervo do CEMM.
06. Receber, avaliar, alojar e climatizar os materiais restaurados para o acervo do CEMM.
07. Promover exposições temáticas/ temporais e estimular a apresentação de oficinas culturais e atividades
de expressão artística no CEMM.
08. Colaborar e fornecer dados para os trabalhos da política municipal de Cultura, de acordo com as
determinações da legislação local e do órgão gestor da Cultura.
09. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Pedagogia, História,Ciências Sociais
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JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

TÉCNICO SUPERIOR EM ANÁLISE, DESCRIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS

SÚMULA: Executar a política de salvaguarda, conservação e gestão de documentos em consonância com as
normas da legislação arquivística brasileira.

ATRIBUIÇÕES

01. Identificar o acervo, definindo termo ou cartório responsável pela produção.
02. Agrupar documento em fundos, séries ou sub-séries, obedecendo à proveniência e tentando recuperar o
arranjo original.
03. Ordenar documentos de forma cronológica.
04. Levantar referentes ao documento: tipo de processo, d atas, local de origem, pessoas envolvidas, n úmero
de páginas, etc.
05. Desenhar banco de dados onde será armazenado o que foi obtido através da analise e descrição dos
documentos, o que permite a recuperação das informações contadas nos processos.
06. Armazenar os documentos em condições adequadas.
07. Realizar vistorias periódicas para a verificação de ocorrências de insetos.
08. Realizar microfilmagem e digitalização de acervos.
09. Executar política de disponibilização do acervo para pesquisadores.
10. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
11. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de História/Estudo Sociais/Ciências Sociais

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais
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TÉCNICO SUPERIOR FINANCEIRO

SÚMULA: Efetuar estudos e análises financeiras e contábeis, cálculos e simulações e colaborar na
elaboração de documentos financeiros e contábeis.

ATRIBUIÇÕES

01. Organizar os serviços financeiros, baseando no plano de contas, livros e documentos visando
o seu perfeito controle.
02. Elaborar análises e gráficos que comprovem a situação financeira da Prefeitura.
03. Calcular e acompanhar índices divulgados pelos órgãos federais.
04. Avaliar os dados fornecidos pela área contábil.
05. Assessorar na elaboração de projetos.
06. Conciliar contas do Ativo e Passivo, através da demonstração da decomposição dos saldos, verificando a
sua exatidão, possibilitando o fechamento dos balancetes e balanços.
07. Controlar o movimento de caixa analisando os dados.
08. Atualizar-se com relação ao mercado financeiro, político-financeira governamental, para análise e
procedimentos.
09. Elaborar relatórios periódicos, fornecendo subsídios para decisão superior.
10. Realizar análises contábeis.
11. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
12. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Ciências Contábeis, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais
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ADVOGADO

SÚMULA: Defender os interesses da Prefeitura, judicialmente ou extrajudicialmente, por
procuração, como seu advogado, realizar estudos, dar pareceres interpretando normas legais.

ATRIBUIÇÕES
01. Estudar a matéria jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar
os fatos à legislação aplicável.
02. Elaborar petições de ações diversas.
03. Apurar informações e detalhes referentes às ações, inquirindo testemunhas e consultando pessoas,
visando juntar elementos para obter dados referentes a processos.
04. Defender os interesses da Prefeitura, judicialmente ou extrajudicialmente, mediante instrumento de
mandato.
05. Preparar defesa ou acusação, anulando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado.
06. Participar de audiências, promovendo a defesa oral e a justificativa de provas;
07. Redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questão
administrativa, fiscal, civil comercial, trabalhista, tributaria, penal ou outras, aplicando a legislação na
forma e terminologia adequada ao assunto.
08. Elaborar pareceres, orientando todos os órgãos da Prefeitura.
09. Estudar e interpretar a legislação, resoluções, regulamentos, códigos, portarias, decretos e outros.
10. Opinar sobre a legalidade ou não de projetos, leis, emendas, que sejam enviadas ao Prefeito para sanção.
11. Elaborar projetos de lei, decretos, normas legais e outros.
12. Participar e orientar em processo administrativo disciplinar ou sindicâncias.
13. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior em Direito, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais
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CONTADOR
SÚMULA: Sumária: desenvolve atividades relativas aos atos e fatos da contabilidade orçamentária,
financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração e análise de balancetes, balanços, registros e demais
demonstrações contábeis.
ATRIBUIÇÕES
01. Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade.
02. Elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos
demonstrativos.
03. Elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; assinar balanços e balancetes.
04. Elaborar registros de operações contábeis; organizar dados para proposta orçamentária.
05. Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis.
06. Fazer acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária.
07. Controlar empenhos e anulação de empenhos.
08. Orientar na organização de processo de tomadas de prestação de contas.
09. Fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades de contabilidade de administração
financeira.
10. Opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira
e orçamentária, propondo, se for o caso, as soluções cabíveis em tese.
11. Realizar trabalhos de auditoria contábil interna, inspecionando regularmente a escrituração dos livros
fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem.
12. Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis,
utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados para cada ano.
13. Realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais.
14. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades.
15. Emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários.
16. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
Curso Superior de Ciências Contábeis, com registro no órgão de classe
ESCOLARIDADE
JORNADA DE TRABALHO 40 horas semanais

ASSISTENTE SOCIAL
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SÚMULA: Desenvolver atividades relativas a Serviço Social no intuito de resolver ou prever
problemas de indivíduos ou grupos da comunidade, participando de programas que visem
desenvolver e integrar indivíduos, grupos e comunidade.

ATRIBUIÇÕES
01. Efetuar visitas domiciliares, a associações e outras instituições, procedendo a estudos situacionais de
problemas que devem ser objeto de ações da Administração Municipal.
02. Promover a participação consciente dos munícipes em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, visando o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual.
03. Desenvolver a consciência social do individuo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à
participação em atividades comunitárias, inter-relacionando o individuo com o grupo.
04. Programar a ação básica de uma comunidade no campo social, médico e outros.
05. Orientar os munícipes e as diversas comunidades, no sentido de promover o desenvolvimento
harmônico.
06. Fazer analise sócio-econômica dos habitantes da cidade.
07. Colaborar no tratamento de doenças psicossomáticas, atuando na remoção de fatores psico-sociais e
econômicos que afetam os indivíduos.
08. Facilitar na comunidade a formação de mão-de-obra que atenda as necessidades do mercado.
09. Assistir às famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material,
educacional, médico e de outra natureza.
10. Dar assistência ao menor carente ou ao infrator, assegurando-lhes a recuperação e a integração na vida
comunitária.
11. Cadastrar pessoas ou famílias que vivem em condições de miserabilidade extrema, visando sanar esta
condição, quer seja inscrevendo-as em programas de distribuição de casas próprias, alimentos e
medicamentos.

12. Entrosar-se com órgãos de assistência do Município e do Estado, tendo em vista a realização de um trabalho de
promoção humana e social;
13. Colaborar no encaminhamento de doentes e necessitados a centros de tratamento; elaborar programas de educação
sanitária.
14. Preparar e cuidar das campanhas de vacinação.
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15. Colaborar com os serviços de assistência médica, odontológica e social.
16 . Desenvolver atividades junto a famílias carentes, junto a clubes de mães, menores abandonados, idosos, num
trabalho de promoção humana; proceder ao levantamento de dados sobre as famílias carentes do Município.

17. Exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Serviço Social, registro no órgão

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

BIBLIOTECÁRIA
SÚMULA: Organizar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo
um sistema de catalogação, classificação, referência e conservação de acervo bibliográfico, para armazenar e
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recuperar informações de caráter geral ou específico e colocá-las à disposição dos usuários, seja em
bibliotecas ou em centros de documentação.
ATRIBUIÇÕES

01. Planejar e executar a política de seleção e aquisição de material bibliográfico considerando os recursos
existentes e necessidades dos usuários.
02. Atender aos usuários, orientando-os em suas necessidades de compêndios, instruindo-os sobre a
localização de livros, manuseio de fichários e a melhor bibliografia.
03. Registrar os livros retirados por empréstimos, anotando seus títulos, autores, códigos, identidade do
usuário, data para entrega e outros dados.
04. Providenciar a inscrição de leitores não cadastrados.
05. Manter atualizados os fichários catalográficos da biblioteca, complementando-os e ordenando suas
fichas.
06. Manter o acervo em bom estado de conservação e utilização.
07. Repor nas estantes, livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas prateleiras.
08. Organizar os trabalhos da biblioteca.
09. Supervisionar a encadernação e restauração de livros e outros documentos.
10. Promover campanhas que despertem na população em geral, o interesse pela leitura, através da
divulgação do acervo bibliográfico.
11. Efetuar levantamentos de documentos sobre a cidade e seus cidadãos e mantê-los sob sua guarda,
criando assim, a Memória Municipal.
12. Promover o intercâmbio com outras bibliotecas.
13. Elaborar estatísticas e relatórios, objetivando a avaliação das atividades e serviços prestados.
14. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso Superior em Biblioteconomia e registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

BIOMÉDICO
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SÚMULA: Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiência
com espécimes biológicos e coletar sangue de doadores do banco de sangue, separando seus
componentes e armazenando-os.

ATRIBUIÇÕES
01. Realizar pesquisa em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio,
semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer todas as características,
comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos.
02. Realizar a coleta de doadores do Banco de sangue, segundo métodos estabelecidos.
03. Preparar o sangue, separando seus componentes, classificando-os e armazenando-os em equipamentos
adequados.
04. Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir o
estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões.
05. Realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas, como
dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia, para obter resultados e analisar
sua aplicabilidade.
06. Preparar informes sobre suas descobertas e conclusões, anotando, analisando e avaliando as informações
obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar a utilização desses dados em medicina e
agricultura.
07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ESCOLARIDADE

Curso de Biomedicina, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 (trinta) horas semanais

FISIOTERAPEUTA
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SÚMULA: Programar e executar as atividades do serviço de fisioterapia; acompanhar o
desenvolvimento físico de pacientes, exercitar a reabilitação física dos mesmos.

ATRIBUIÇÕES
01. Prestar assistência ao individuo, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde.
02. Elaborar diagnóstico fisioterápico, compreendido como avaliação físico-funcional.
03. Prescrever, com base na avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando-as e
quantificando-as.
04. Dar ordenação ao processo terapêutico, baseando-se nas técnicas indicadas.
05. Dar alta ao paciente no serviço de fisioterapia.
06. Participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos
assistenciais de saúde.
07. Participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos
programas de educação continuada.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso superior de Fisioterapia, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

FONOAUDIÓLOGO

SÚMULA: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias
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de avaliação e fazendo o treinamento necessário para possibilitar o aperfeiçoamento ou a reabilitação da fala.

ATRIBUIÇÕES
01. Identificar problemas ou deficiências das crianças a comunicação oral.
02. Efetuar o tratamento fonético-auditivo de dicção, impostação da voz e outros.
03. Empregar técnicas de correção da gagueira.
04. Encaminhar para especialistas, os alunos que não obtiveram êxito com seu tratamento.
05. Elaborar relatório de suas atividades.
06. Elaborar plano de teste com as crianças na zona rural e zona urbana, visando detectar
problemas.
07. Montar plano de tratamento dos problemas levantados.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso superior de Fonoaudiologia, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

JORNALISTA
SÚMULA: Organizar e dirigir programas de divulgação, preparando material publicitário e
selecionando os veículos de comunicação, a fim de divulgar a imagem institucional e os serviços
prestados pela Prefeitura Municipal, bem como outros, de interesse do Município
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ATRIBUIÇÕES

01. Realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da instituição.
02. Divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Monte.
03. Redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição e divulgá-los nos meios de
comunicação.
04. Prestar assessoria de comunicação ao Prefeito e a outras autoridades da instituição.
05. Assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros órgãos e entidades que necessitarem de
informações sobre as atividades da instituição.
06. Participar do planejamento, da execução e da avaliação de pesquisas de opinião pública para fins
institucionais.
07. Propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de ações de "marketing" institucional e de
publicidade de interesse da instituição.
08. Participar da elaboração, da execução e da avaliação de estratégias de interlocução e posicionamento da
instituição com seus públicos.
09. Participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos especiais de comunicação.
10. Coordenar a gestão da página da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte na internet e na
intranet.
11. Coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios de comunicação para a cobertura
jornalística das atividades institucionais.
12. Produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas, reportagens, telejornal, documentários e
vídeos institucionais.
13. Selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos sistemas de rádio e TV da instituição.
14. Redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às emissoras de rádio que o solicitar.
15. Coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas à Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Monte por emissoras de rádio.

16. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso superior de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,
com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SÚMULA: Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e
executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria,
consultoria e assessoria em sua área de atuação
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ATRIBUIÇÕES
01. Realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
02. Orientara aprendizagem do aluno.
03. Participar no processo do planejamento das atividades esportivas.
04. Organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem.
05. Contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino.
06. Levantar dados relativos à realidade de suas turmas.
07. Definir, operacionalmente os objetivos do planejamento traçado, formas de execução e situações de
experiências.
08. Estabelecer mecanismos de avaliação.
09. Constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do
atendimento.
10. Cooperar com a coordenação e orientação educacional.
11. Organizar registros de observações de alunos.
12. Participar de reuniões, atividades civis e extra-turma.
13. Coordenar área de estudo.
14. Integrar órgãos complementares da Secretaria de Esporte e Lazer.
15. Atender a solicitação da Secretaria referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito dos projetos.
17. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso Superior em Educação Física, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais
NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

SÚMULA: EXERCER ATIVIDADES RELATIVAS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS SADIAS, SUBNUTRIDAS
OU DOENTES, REALIZAR PESQUISAS E TRABALHOS DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADOS COM
ALIMENTAÇÃO HUMANA.

ATRIBUIÇÕES
01. Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal e para as pessoas atendidas
nos postos de saúde e nas creches.

02. Elaborar cardápios e dietas especiais, objetivando a superação de deficiências alimentares.
03. Verificar a observância dos cardápios e das dietas prescritas com o intuito de avaliar a sua eficácia.
04. Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas dos estudantes da rede escolar
municipal e da população de baixo poder aquisitivo.
05. Elaborar programas objetivando a difusão de hábitos alimentares mais adequados e mais saudáveis a
população.
06. Orientar o cultivo de hortas nas escolas e creches.
07. Coordenar, supervisionar e executar as atividades ambulatoriais, integrando a equipe multi-profissional,
participando de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento as necessidades alimentares da
população.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Nutrição, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

PSICÓLOGO
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SÚMULA: Dar atendimento psicológico grupal e individual em tratamento psicoterápico além de
participar de programas que visem o desenvolvimento da saúde pública no município e participar
de programas de desenvolvimento de recursos humanos dos servidores municipais.

ATRIBUIÇÕES
01. Efetuar orientação profissional, desenvolvimento profissional e verificar necessidade de treinamentos
dos servidores municipais.
02. Pesquisar as características psicológicas dos servidores.
03. Realizar estudos e aplicações práticas da psicologia na área de educação.
04. Atender a comunidade em geral identificando indivíduos com problemas psicológicos e encaminhandoos para tratamento adequado.
05. Atuar em projetos das associações de classe e de bairros.
06. Identificar a necessidade de mão-de-obra de âmbito do município e promover a sua formação, em
conjunto com outros órgãos.
07. Efetuar trabalhos de psicologia em geral.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Psicologia, com registro órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

TERAPEUTA OCUPACIONAL

SÚMULA: REALIZAR TRATAMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA
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ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

ATRIBUIÇÕES
01. Examinar pacientes e realizar tratamentos relativos à terapia ocupacional, de acordo com
orientação médica.
02. Requisitar e realizar exames, tendo em vista o tratamento a ser aplicado.
03. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.
04. Orientar a coleta de dados estatísticos relativos à sua área e proceder à sua interpretação.
05. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe multiprofissional,
interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização
dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.
06. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde
pública.
07. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Terapia Ocupacional

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

DENTISTA
SÚMULA: Prestar serviços odontológicos em centros e postos de saúde, escolas e creches
municipais, colaborando em programas de saúde pública.
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ATRIBUIÇÕES

01. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a incidência
de caries e outras afecções.
02. Identificar as afecções quanto a extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames
laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento;
03. Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos.
04. Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos.
05. Restaurar cáries dentárias, empregando aparelhos e substancias especiais, como amalgama, cimento,
porcelana, ouro e outras substancias.
06. Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros, eliminando a instalação de
focos de infecção.
07. Substituir ou restaurar partes da coroa dentaria, repondo com incrustações ou coroas protéticas para
complementar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética.
08. Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos.
09. Fazer perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, visando fornecer
atestados para admissão de servidores, concessão de licença, abono de faltas, e outros.
10. Fazer perícia odonto-legal, para fornecer laudos, responder a questões e dar outras informações.
11. Aconselhar a população sobre cuidados de higiene bucal.
12. Realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos
moles ou ósseos.
13. Prescrever ou administrar medicamentos, determinando por via oral ou parenteral, para prevenir
hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.
14. Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento.
15. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso Superior em Odontologia, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

20 horas semanais
ENFERMEIRA

SÚMULA: Desenvolver atividades próprias de enfermagem, organizando e executando serviços
de atendimento, bem como participando de programas de educação da comunidade para questões
de saúde.
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ATRIBUIÇÕES
01. Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde publica e chefia de
serviço e de unidade de enfermagem.
02. Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas.
03. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem.
04. Efetuar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
05. Efetuar cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos
científicos adequados a capacidade de tomar decisões imediatas.
06. Participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos
assistenciais de saúde.
07. Participar em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
08. Prevenir e controlar a infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
09. Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.
10. Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância
epidemiológica.
11. Participar de programas e atividades de assistência integral a saúde individual e grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
12. Acompanhar a evolução e o trabalho de parto.
13. Prestar assistência obstetrícia em situação de emergência.
14. Prestar assistência de enfermagem a gestante, parturiente e ao recém-nascido
15. Participar em programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria de saúde do individuo,
da família e da população em geral.
16. Participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos
programas de educação continuada.
17. Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais do trabalho.
18. Participar da elaboração e da operacionalização do sistema de referencia e contra-referencia do paciente
nos diferentes níveis de atenção a saúde.
19. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Superior de Enfermagem, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

20 horas semanais

ENGENHEIRO AMBIENTAL
SÚMULA: Participar da elaboração e implementação de planos, programas e projetos
relacionados com recursos hídricos, resíduos sólidos, tratamento de efluentes, monitoramento
ambiental, gerenciamento e assessoramento referente à área.
ATRIBUIÇÕES
01. Participar da elaboração e implantação de planos e programas relacionados aos recursos hídricos do
município, compreendendo a qualidade das águas superficiais e subterrâneas (propriedades físicas,
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químicas e biológicas, geomorfologia,.influência dos diversos usos sobre a qualidade das águas, obras
hidráulicas e suas conseqüências ambientais, disponibilidade-demanda, autodepuração de cursos d'água,
erosão e transporte de sedimentos.
02. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a resíduos sólidos, incluindo
aspectos epidemiológicos, biológicos, acondicionamento, coleta, transporte e destinação.
03. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a aterro sanitário, compostagem,
incineração. biodigestão de resíduos orgânicos.
04. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a biogás, purificação e utilização.
05. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a sistemas de tratamento de
efluentes líquidos
06. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a redes de monitoramento, análise,
representação de resultados e correlacionamento com fontes poluidoras
07. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a redes de monitoramento de
qualidade do ar.
08. Participar da elaboração e implantação de planos e projetos relativos a fontes emissoras,
micrometeorologia, dispersão de poluentes na atmosfera, métodos de amostragem e análise da
concentração de poluentes, métodos de controle de emissões, estudo de locação de fontes poluidoras.
09. Avaliar e dar parecer sobre questões relativas a Riscos profissionais - agentes físicos, químicos,
biológicos e ergonômicos
10. Manter-se permanentemente atualizado com a relação à legislação de meio ambiente e aos aspectos
técnicos pertinentes.
11. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
Curso Superior em Engenharia Ambiental, com registro no órgão de classe
ESCOLARIDADE
JORNADA DE TRABALHO 40 horas semanais

ENGENHEIRO CIVIL

SÚMULA: Acompanhar e/ou elaborar projetos de engenharia e de urbanização, orçamentação e
planejamento e fiscalizar sua execução, bem como aprovar propostas de loteamento e fiscalizar
sua execução.

ATRIBUIÇÕES
01. Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, relativos a sistemas de água e esgotos, construções,
rodovias vicinais e municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

02. Proceder a avaliação geral das condições requeridas para a obra, analisando o projeto e examinando as
características do terreno.
03. Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que a afetem, consultando tabelas e
efetuando comparações, considerando fatores como carga calculada, pressão de água, resistência aos
ventos e mudanças de temperatura, visando orientar na qualidade dos materiais a serem utilizados.
04. Elaborar normas técnicas para orientação dos trabalhadores em obras.
05. Emitir laudos e pareceres, realizar vistorias e fiscalização técnica.
06. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior em Engenharia Civil, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

40 horas semanais

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO

SÚMULA: Efetuar análises laboratoriais, tendo em vista a prestação de serviços à comunidade no
que se refere à saúde, colaborando com programas de saúde pública.

ATRIBUIÇÕES
01. Realizar exames laboratoriais empregando equipamentos e substâncias apropriadas, de
acordo com técnicas adequadas.
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02. Efetuar a interpretação e avaliação dos resultados dos exames para fins de diagnóstico
clínico.
03. Zelar pela manutenção, aferição e calibração dos equipamentos do laboratório, tendo em vista
a efetividade do seu trabalho.
04. Supervisionar o controle de estoque, a armazenagem e validade de materiais e reagentes
usados no laboratório.
05. Supervisionar o controle de estoque, a armazenagem e validade dos medicamentos da
farmácia sob sua responsabilidade.
06. Efetuar registro dos exames realizados e providenciar seu arquivamento.
07. Coordenar as atividades de manipulação de medicamentos garantindo sua qualidade.
08. Testar substâncias e princípios ativos que entram na composição de medicamentos,
observando as reações que provocam no organismo.
09. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe
multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e
promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população.
10. Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, a fim de garantir os bons resultados
nos trabalhos de seu setor de atuação.
11. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Farmácia ou Bioquímica, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

30 horas semanais

MÉDICO

SÚMULA: Prestar serviços médicos à comunidade, atendendo a pacientes, prescrevendo e
acompanhando a evolução do tratamento e participando de programas de saúde pública.

ATRIBUIÇÕES

01. Examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou fazendo uso de instrumentos especiais, no sentido de
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares.
02. Analisar e interpretar resultados de exame de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os
com padrões normais, para confirmar doenças e proceder diagnósticos.
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03. Prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, bem como, cuidados a
serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde dos pacientes.
04. Manter ficha medica dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, evolução das
doenças, para efetuar orientação adequada e acompanhamento médico necessário.
05. Emitir atestados médicos, de saúde, sanidade, aptidão física e mental, óbito, visando atender
determinações legais.
06. Realizar exames periódicos dos servidores da Prefeitura, mantendo acompanhamento médico.
07. Atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas.
08. Participar de reuniões com a comunidade para desenvolver a consciência de higiene, cuidados básicos e
melhorias nas condições de saúde dos munícipes.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso superior em Medicina, com registro no órgão de classe,
especialização em atividades similares

JORNADA DE TRABALHO

20 horas semanais

VETERINÁRIO

SÚMULA: Desenvolver e supervisionar as atividades de vigilância sanitária no município,
inspecionando estabelecimentos de produção alimentar, bem como de criação de animais e
orientar as ações de controle de zoonoses e de meio ambiente.

ATRIBUIÇÕES
01. Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados com a
pecuária e a saúde pública, para favorecerem a sanidade e a produtividade dos rebanhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
Praça Getúlio Vargas, nº 18, Centro
Santo Antônio do Monte – MG

02. Supervisionar e executar programas de defesa sanitária.
03. Elaborar e executar projetos agropecuários.
04. Fazer profilaxia, diagnósticos e tratamento de doenças de animais, realizando exames clínicos e de laboratório,
para assegura a saúde dos animais.

05. Promover a fiscalização sanitária nos locais de manipulação, armazenamento, matadouros e abatedouros,
comercialização dos produtos de origem animal, alem de verificar sua qualidade para consumo, determinando
visitas "in loco" para fazer cumprir a legislação e assegurar a comunidade produtos em condições de consumo.

06. Promover controle de zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, programação,
execução, supervisão e pesquisa, para possibilitar a profilaxia destas doenças.

07. Fazer uso de métodos e programas que asseguram produção racional e economia para os produtores.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Medicina Veterinária, com registro no órgão de classe

JORNADA DE TRABALHO

34 horas semanais

B - CARGOS EM COMISSÃO
PROCURADOR MUNICIPAL
ATRIBUIÇÕES
01. Dirigir a Procuradoria Geral do município, coordenando a elaboração de suas políticas, diretrizes e
planejamento, bem como definido sua organização.
02. Determinar providências e estabelecer contatos necessários ao desenvolvimento das atividades de sua
área de atuação.
03. Defender os direitos e interesses do município, em juízo ou fora dele, ou fazer-se representar para tal
fim.
04. Prestar assistência jurídica ao Prefeito Municipal e aos órgãos da Prefeitura, bem como elaborar
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pareceres sobre consultas formuladas.
05. Orientar a unidade organizacional para a manutenção atualizada das leis municipais e da legislação
estadual e federal de interesse da Procuradoria.
06. Visar os pareceres elaborados por advogado da Procuradoria.
07. Promover a realização de estudos jurídicos determinados pelo Prefeito.
08. Promover desapropriação amigável ou judicial, bem como o pagamento das indenizações
correspondentes.
09. Promover a cobrança amigável da dívida ativa e de outras rendas legalmente exigíveis.
10. Manter a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento informada do andamento da cobrança de
dívida e demais rendas.
11. Promover a defesa da Prefeitura Municipal em questões trabalhistas.
12. Cumprir e fazer cumprir as competências previstas no Regimento Interno da Prefeitura Municipal na sua
área de atuação.
13. Prestar assistência jurídica permanente à área de Compras e Licitação da Prefeitura, bem como à
Comissão de Licitações e Contratos.
14. Promover o entrosamento da Procuradoria jurídica com as demais unidades organizacionais da Prefeitura
Municipal.
ESCOLARIDADE Curso superior em Direito, com registro no órgão de classe
EXPERIÊNCIA
RECRUTAMENTO

02 (dois) anos em atividades advocatícias
Amplo

CONTROLADOR INTERNO

ATRIBUIÇÕES
01. Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial dos
órgãos da Prefeitura, com vistas ao controle, economicidade e racionalidade na utilização dos
recursos e bens públicos.
02. Assessorar a elaboração da proposta orçamentária do Município.
03. Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas de diretrizes, programas e
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ações que objetivem a racionalização da execução das despesas e o aperfeiçoamento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Municipal.
04. Elaborar apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas que objetivem a implementação
das receitas públicas municipais.
05. Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como da aplicação,
sob qualquer forma dos recursos públicos.
06. Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores públicos, inclusive do Prefeito, ao final
de sua gestão, quando não prestadas voluntariamente.
07. Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira,
com informações e avaliações relativas á gestão dos órgãos da Administração Pública
Municipal.
08. Executar trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional, junto aos órgãos da
Administração Pública Municipal.
09. Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e
valores públicos.
10. Organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por valores e bens públicos, em
todos os órgãos da administração Pública Municipal.
11. Acompanhar, orientar e fiscalizar os procedimentos licitatórios da Administração Pública
Municipal.
12. Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral do
Município.
13. Acompanhar, orientar e fiscalizar os atos de admissão e desligamento de servidores públicos
municipais.
14. Executar outras atividades similares por demanda do Prefeito Municipal.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Administração ou Ciências Contábeis ou Economia, com registro
no órgão de classe

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em administração pública

RECRUTAMENTO

Amplo
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DIRETOR DE CONTABILIDADE
ATRIBUIÇÕES
15. Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade.
16. Elaborar balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

demonstrativos.
Elaborar registros de operações contábeis.
Organizar dados para proposta orçamentária.
Fazer acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária.
Controlar empenhos e anulação de empenhos.
Orientar na organização de processos de tomadas de prestações de contas.
Assinar balanços e balancetes.
Fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades de contabilidades de administração
financeira.
Realizar trabalhos de auditoria contábil interna, inspecionando regularmente a escrituração dos livros
fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem.
Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis,
utensílios e instalações ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados para cada ano.
Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades.
Emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários, e
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

ESCOLARIDADE
EXPERIÊNCIA
RECRUTAMENTO

Curso Superior em Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade
Comprovada em atividades contábeis
Restrito

ASSESSOR JURÍDICO

ATRIBUIÇÕES
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01. Prestar atividades de assessoramento jurídico ao Prefeito Municipal, Vice Prefeito e aos titulares dos
demais órgãos Municipais.
02. Preparar programas de trabalho da unidade e elaborar normas para sua execução.
03. Elaborar instrumentos jurídicos de contratos e convênios de interesse da Prefeitura Municipal.
04. Opinar sobre matéria jurídica, emitindo pareceres e orientando quanto a correta interpretação das leis.
05. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso de Direito, com registro no órgão de classe

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DE GABINETE
ATRIBUIÇÕES
01. Prestar assistência direta ao Prefeito Municipal.
02. Acompanhar despachos do Prefeito Municipal e tomar as providências que se façam necessárias no
decorrer dos mesmos.
03. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos de Gabinete do Prefeito, tendo em vista a realização de
atividades executivas.
04. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas
pretensões.
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05. Participar, sob demanda e orientação do superior hierárquico, da elaboração de planos, programas e
projetos de interesse da administração municipal, acompanhando sua implementação.
06. Acompanhar os processos em andamento relativos a programas e convênios de nas esferas
estadual e federal, que sejam de interesse do Município.
07. Assessor o Prefeito em matéria pertinente a administração pública, de acordo com sua
competência profissional.
08. Opinar e emitir pareceres técnicos sobre assuntos de interesse do município, utilizando estudos e
trabalhos específicos de sua formação profissional, procurando prover o Prefeito Municipal com
subsídios para a tomada de decisões.
09. Prestar assistência as Secretarias Municipais na elaboração e execução de projetos e programas relativos
à sua área de conhecimento.
10. Prestar assistência aos órgãos e comissões ligados às secretarias Municipais.
11. Participar de comissões de competência de Secretarias Municipais, prestando-lhes assistência.
12. Representar o Prefeito Municipal quando solicitado.
13. Supervisionar os serviços burocráticos do Gabinete
14. Executar outras atividades similares por demanda do Prefeito Municipal.
ESCOLARIDADE Ensino Médio completo
EXPERIÊNCIA
RECRUTAMENTO

Comprovada experiência em atividade política e administrativa
Amplo
GESTOR

ATRIBUIÇÕES
01.

Coordenar a elaboração de programas e projetos referentes às atividades de planejamento, finanças,
compras, transporte, obras e saúde.

02.

Supervisionar, orientar e controlar a execução de programas e projetos sob sua responsabilidade.

03.

Estabelecer contatos internos e externos relacionados com as atividades sob sua coordenação.

04.

Assistir ao superior em assuntos relacionados com a sua gestão.

05.

Executar outras atividades similares por demanda do chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Médio

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

ATRIBUIÇÕES
01. Elaborar programas de comunicação social, verificando os meios disponíveis para estabelecer as
atividades a desenvolver, com relação à imagem institucional e as de interesse do município.
02. Organizar eventos, dirigindo sua programação e realização de acordo com os projetos de comunicação e
as verbas disponíveis.
03. Selecionar material de divulgação, tais como textos, fotografias, ilustrações, para fins de publicação,
difusão ou exposição.
04. Ler, segundo a prioridade de cada um, jornais, revistas e periódicos, atentando para as veiculações de
caráter político, econômico e social e outras que, direta ou indiretamente, sejam de interesse da
administração municipal.
05. Manter os superiores hierárquicos tempestivamente informados sobre os assuntos veiculados pela
Imprensa, notadamente os de interesse da Prefeitura.
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06. Prover a confecção diária do “clipping” (reprodução das notícias de interesses da Prefeitura, veiculadas
no dia através dos jornais, revistas, etc.).
07. Desempenhar atividades de relações públicas junto à imprensa, televisão e rádio, de interesse da
Prefeitura.
08. Acompanhar e apoiar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em compromissos de interesse da
Prefeitura, sejam eles sociais, com a imprensa, reuniões, etc..
09. Tomar parte em eventos diversos a fim de estabelecer contatos, tendo em vista os objetivos propostos nos
projetos de comunicação.
10. Redigir discursos, boletins e mensagens, relatórios e notas oficiais.
01. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
ESCOLARIDADE

Curso superior de Comunicação Social.

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

ASSESSOR DE INFORMÁTICA

ATRIBUIÇÕES

01. Orientar os serviços de instalação, configuração e testes de equipamentos computacionais.
02. Elaborar projetos de sistemas, desenvolver programas computacionais a ele relacionados, conforme
definições e padrões estabelecidos, testando-os e avaliando-os certificando-se da exatidão da execução
de serviços e promovendo as correções e ajustes necessários.
03. Prestar apoio técnico na elaboração e atualização da documentação de sistemas.
04. Orientar e acompanhar os processos de implantação de sistemas e softwares em geral.
05. Orientar e acompanhar as prospecções, testes e avaliações de ferramentas e produtos de informática.
06. Planejar e acompanhar manutenções preventivas e corretivas da rede elétrica, física e de comunicação.
07. Orientar e acompanhar a instalação de redes de comunicação de dados, de acordo com projeto e normas
específicas.
08. Acompanhar a execução de serviços de manutenção realizados por terceiros.
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09. Operar equipamentos de informática e de comunicação de dados.
10. Receber, interpretar e enviar mensagens de controle do processamento e controle de rede.
11. Avaliar desempenho do ambiente operacional, de redes e dos serviços executados, propondo e adotando
ações de aprimoramento.
12. Cadastrar, habilitar e prestar suporte técnico aos usuários de sistemas.
13. Fornecer dados, informações e apoio técnico na elaboração do Plano Diretor de Informática
14. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
15. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESCOLARIDADE

Curso Superior de Informática

EXPERIÊNCIA

Comprovada em sua área atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

SUPERINTENDENTE

ATRIBUIÇÕES
01. Dirigir a Superintendência sob sua responsabilidade, de acordo com as competências do órgão em que
atua;
02. Participar do planejamento, organização e definição de políticas e diretrizes de sua área de atuação;
03. Coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas;
04. Decidir sobre matéria pertinente à Superintendência;
05. Estabelecer contatos internos e externos relacionados com as atividades da Superintendência;
06. Assistir ao Prefeito Municipal em assuntos relacionados com a Superintendência;
07. Executar outras atividades similares por demanda do seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo

EXPERIÊNCIA

Comprovada em sua área atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO

ATRIBUIÇÕES
01. Analisar a situação da unidade de serviços clínicos e hospitalares, verificando os resultados
das gestões anteriores e fazendo previsões, para definir objetivos.
02. Participar da fixação de políticas da unidade, bem como de programas e projetos específicos
de ação, para atingir os objetivos propostos.
03. Coordenar e controlar o cumprimento das funções dos diferentes serviços da unidade,
acompanhando o desenvolvimento das atividades, para assegurar a realização dos programas
em execução.
04. Participar das negociações com empresas ou organizações, atuando como representante, para
decidir sobre assuntos importantes ao interesse da unidade que administra.

05. Zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas estabelecidos.
06. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Superior na área de Saúde

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DO CENTRO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS

ATRIBUIÇÕES

01. Organizar, coordenar e supervisionar o recebimento, armazenamento de medicamentos.
02. Supervisionar a distribuição de medicamentos, segundo normas estabelecidas.
03. Efetuar controle de entradas e saídas de medicamentos, providenciando sua reposição, segundo norma
estabelecida.
04. Criar e administrar sistemas de distribuição de medicamentos ao público e dos postos de saúde.
05. Coordenar e supervisionar o levantamento dos estoques de medicamentos, a apuração dos desvios
verificados e elaborar relatórios pertinentes para análise e decisão superior.
06. Zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas estabelecidos.
07. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso de Farmácia ou Bioquímica

EXPERIÊNCIA

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DE DEPARTAMENTO

ATRIBUIÇÕES
01. Dirigir o Departamento sob sua responsabilidade, de acordo com as competências do órgão em que atua.
02. Participar do planejamento, organização e definição de políticas e diretrizes de sua área de atuação.
03. Coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas.
04. Decidir sobre matéria pertinente ao departamento.
05. Estabelecer contatos internos e externos relacionados com as atividades do Departamento.
06. Assistir ao Prefeito Municipal em assuntos relacionados com o Departamento.
07. Executar outras atividades similares por demanda do Prefeito Municipal.
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ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

ESCOLARIDADE

Experiência comprovada em sua área de atuação

RECRUTAMENTO

40% Amplo e 60% Limitado

CHEFE DA BANDA DE MÚSICA

ATRIBUIÇÕES
01. Selecionar instrumentistas, submetendo-os a exercícios de execução de peças ou trechos
musicais, para admitir os músicos adequados à composição do grupo.
02. Ordenar a distribuição dos músicos, observando esquemas e normas de disposição dos
mesmos em grupos musicais, para obter equilíbrio e harmonia dos instrumentos.
03. Escolher as composições musicais a serem interpretadas, estudando o repertório disponível,
para determinar as que melhor se adaptem à natureza do grupo e estabelecer o programa.
04. Dirigir ensaios, orientando os músicos na forma de interpretação e buscando conseguir o
máximo de cada instrumentista, para obter uma correta execução da peça musical.
05. Dirigir a apresentação, coordenando o equilíbrio, ritmo, intensidade e a entrada dos diferentes
instrumentos, para conseguir uma execução que responda à sua interpretação da obra.
06. Fazer arranjos ou adaptar partituras às exigências e estilo do grupo musical.
07. Ministrar teoria e prática musical a pessoas interessadas em desenvolver conhecimento
artístico.
08. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Médio

EXPERIÊNCIA

Conhecimento teórico e comprovada experiência em música e regência

RECRUTAMENTO

Amplo

ASSISTENTE DE PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

ATRIBUIÇÕES

01. Participar de planos, programas e projetos artísticos e culturais do Município.
02. Colaborar na execução de programas e projetos artísticos e culturais do Município.
03. Participar de pesquisas e debates relacionados com a demanda da comunidade com respeito a
termas ligados à arte e à cultura.
04. Atuar junto à comunidade docente e discente a fim de disseminar o interesse pelas manifestações
artísticas, culturais.
05. Desenvolver nas escolas municipais atividades referentes ao folclore regional.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Superior de Letras

EXPERIÊNCIA

Experiência de Magistério e conhecimentos relacionados com sua área de atuação.

RECRUTAMENTO

Amplo

ASSISTENTE DE AÇÃO SOCIAL

ATRIBUIÇÕES
01. Cuidar do protocolo, organização e arquivamento das correspondências recebidas e expedidas.
02. Digitar documentos, resoluções, ofícios, comunicações e outros de sua competência.
03. Coordenar as reuniões dos Conselhos, preparando a pauta, lista de presença, convocações e garantindo o
quorum necessário às discussões e deliberações.
04. Subsidiar os conselheiros com o material e informações necessárias às suas atividades.
05. Promover a integração e interlocução dos conselhos municipais com outras esferas da administração
pública e com a sociedade civil organizada.
06. Proceder a inscrição e registro das entidades e programas governamentais e não governamentais nos seus
respectivos conselhos.
07. Zelar pela atualização permanente da documentação pertinente aos Conselhos Municipais.
08. Desenvolver ações que possibilitem a qualificação e capacitação dos conselheiros municipais, bem como
dos profissionais que atuam na área de abrangência dos conselhos.
09. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
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ESCOLARIDADE

Curso Superior

EXPERIÊNCIA

Em coordenação de equipes de trabalho

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DE SETOR

ATRIBUIÇÕES
01. Executar e fazer cumprir as competências de sua área de atuação.
02. Emitir relatórios dos serviços executados, quando solicitado.
03. Aprimorar a qualidade dos serviços e atividades desenvolvidas no setor.
04. Racionalizar e disciplinar as atividades do setor.
05. Orientar e sugerir á Secretaria soluções para problemas ocorridos na área.
06. Analisar as atribuições de seus subordinados, distribuindo as tarefas do setor.
07. Organizar escala de ferias de seus subordinados.
08. Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo pessoal sob seu comando.
09. Executar outras atividades similares por demanda do superior imediato.
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ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

EXPERIÊNCIA

Comprovada em atividades similares

RECRUTAMENTO

Amplo

CHEFE DE SEÇÃO

ATRIBUIÇÕES
01. Executar e fazer cumprir as competências de sua área de atuação.
02. Emitir relatórios dos serviços executados, quando solicitado.
03. Aprimorar a qualidade dos serviços e atividades desenvolvidas na seção.
04. Racionalizar e disciplinar as atividades da seção.
05. Orientar e sugerir á Secretaria soluções para problemas ocorridos na área.
06. Analisar as atribuições de seus subordinados, distribuindo as tarefas da seção.
07. Organizar escala de ferias de seus subordinados.
08. Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo pessoal sob seu comando.
09. Executar outras atividades similares por demanda do superior imediato.
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ESCOLARIDADE
RECRUTAMENTO

Ensino Fundamental completo
Amplo

C- FUNÇÃO GRATIFICADA

ENCARREGADO

ATRIBUIÇÕES

01. Coordenar, orientar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de unidade organizacional não
estruturada.
02. Participar da elaboração de planos e programas da unidade a que se subordina.
03. Elaborar os programas para o pessoal sob seu comando e implementá-los.
04. Promover a integração de seu pessoal e zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas
estabelecidos.
05. Controlar e requisitar material utilizado na unidade.
06. Solicitar manutenção de equipamentos e instrumentos utilizados.
07. Acompanhar e orientar a execução dos trabalhos realizados sob sua responsabilidade.
08. Executar os controles necessários para a execução dos trabalhos, de conformidade com
normas estabelecidas.
09. Executar outras atividades similares por demanda da chefia imediata.
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ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental completo

EXPERIÊNCIA

02 (dois) anos de experiência

RECRUTAMENTO

Limitado

ANEXO VI
QUADRO DE PRÉ-REQUISITOS DE ESCOLARIDADE PARA PROMOÇÃO
GRUPO DE CARGO

ENSINO MÉDIO: 1 A 6

ENSINO TÉCNICO: 1 A 4

ENSINO SUPERIOR; 1 A 3

NÍVE
L
I
II
III
I
II
III
I
II
III

EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE PARA PROMOÇÃO
Ensino Médio Completo
Ensino Técnico
Ensino Superior
Ensino Técnico Compatível
Ensino Superior Compatível
Especialização Compatível
Ensino Superior
Especialização Compatível
Mestrado Compatível

Santo Antônio do Monte, 01 de janeiro de 2010.
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