
ESTADO DE GOUS

Ruo B. 8d. 15. s/ne Fones: ó34-1228 ê ó34-1253 cEP 7s.803-m

Le í nq 044/93 de 0l de dezembro de 1993.

"Dispôe sobre o Quadro de Funcionàrios da

Prefeitura Municipal de Chapadâo do Cêu, fixa
Vencimentos e dà outrês providências"

Chapadâo
a Câmara

Alberto Rodrigues da Cunha, Prefeito Municipal
do Cêu, no uso de suas atribuiçôes legais, faz saber
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Municipal
Le i .

Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu

de
que

ART. 1o - O Quadro de funcionàrios da Prefeitura
de Chapadâo do Cêu, cO, passa a ser o definido por'esta

ART. 20
classificam-se em:

os constantes

Quanto á forma de provimento os cargos

I - Cargos de provimento em comissâo

II - Cêrgos de provimento efetivo

III - Funçôes qualificadas por encargo de chefia

PAR. 10 - Os Cargos de provimento em Comissâo sâo
no Anexo I desta lei.

cons tânt es do
at r ibui çôes e
anexo VI dêstâ

PAR. 2o - Os cargos de provimento efetivo sâo
anexo I I desta Lei e tem a descriçâo de

a delimitaçâo das condiçôes de seu provimento
Le i .

OS
suâs

no

PAR. 30 - As funçôes gratificadas por encargo de
chefia sâo as constantes do anexo III desta Lei.

ART. 3o - Os ocupantes das funçôes gratificadas
por encargo de chefia receberâo, a tltulo de remuneraçâo, o
correspondente ao que recebe um funcionário, exercendo uma
funçâo afim â da respectiva chefia, mais uma gratificaçâo de atê
100% (cem por cento) incidente sobre esta remuneraçâo.



,.\

ART.
ser a constante do

4o -
Anexo

R

Se

A Tabela de cargos e Salàrios passa a
v desta Lei.

ART. 5o - O Anexo Iv trata da trasformaçâo dos cargos
existentes no quadro de pessoal na vigência das Leis &nteriores,
corrigindo os desvios de funçôes constantes e adequando-os á
sistemâtica implantada por esta Lei.

ART. 60 - Ficam extintos a partir de 01 de
janeiro de 1994, os cargos temporÀrios criados pela Lei OO2/93 de
05 de janeiro de 1993, constantes do Anexo vII.

AR?. 7q - Ficam revogados os dispositivos da Lei
OO2/93 de 05 de janeiro de 1993, alterados por esta Lei,

ART, 80 - Esta Lei entrarà em vigor na data de sua
publ icaçâo revogadas as disposíçôes em contrârio.

Chapadâo do Cêu, ao 01 dia do mês de dezembro de
t993.

ALBE RO I GUE A
Prefeito Mun i c i pa I
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ANEXO

QUADRO DE CARGOS
Cargos de

DE PROVIMENTO EM
D i reçáo Super ior

CARGO

Chefe de Gabinete
§ecretàrio da Administração e Finanças
Secretârio da Educação, Cultura' Desporto

e LezeÍ
Sêcretàrio de Promoçeo e Assist. Social
Secre târ io de Saüde
Secretâr io de Transportes
Secretârio de obras. Ação Urbana e

Meio Amb i ent e
secretôrio da Agricultura. Indüstria e

Comêrcio
Tesoure i ro
Chefe da DivisÀo de Obras e Ação Urbana
Assessor Espec i al de Gabinete
Assessor de Administração. Coordenação,

Planejsmento e F i nanças
Chefe da Divisão da Receita Tributaria
Chefe do Depôrtamento de Recursos Humanos
Chefe da Divisâo de Compras
Chefe do Serviço de Merenda Escolar
Chefe do Departamento de APoio ao

Produtor Rura I
Chefe do Departamento de Controle de Zoo-

nose e Fitossanitàrio
chefe do Departamento de Fomento â Pollti-

ca Industrial e comerciâl
chefe do centro de Processamento de Dados
Chefe do Departamento de Contabil idsde
Chefe da Divisâo de Cadastro e Infornações Fiscais
Chefe do Departamento Municipal de Estradâs e

Rodagem - DMER
CheÍ'e do Setor de Triagem e Encaminhamento
chefe do Departêmento de Agua e esgostos
Chefe do Dêpartamento de meio Ambiente
Chefe do Departamento de Fomento ao Turismo
Chefe da Divisão de Patrimônio
chefe ds Divisáo de Aval iação de Imôveis
Chefe da Divisão de ReIaçôes Püblicas e Eventos

Le i

COM I S SÁO

No 044 / 93

QUANT. COD.

0l
0l

CDS
cDs

75
75

01
01
01
0l

75
75
75
75

CDS
CDS
CDS
CDS

01
01
0l
01

75
70
65
65

01 CDS 75

CDS
CDS
CDS
cDs

CDS
CD§
CDS
cDs
CD§

0l CDS 40

CDS 400l

01
0l
0l
01
0l

65
45
45
45
40

0t
01
0l
01

CDS
CDS
cDs
cDs

40
40
40
40

01
01
0l
01
0l
01
01
0l

CD§
CDS
cDs
CDS
cDs
cDs
CDS
CDS

40
40
40
40
40
35
35
35

I
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I
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I
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o4
05
05
o5
05
0t
o3
06
o3
01
a2
03
03
01
0l
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o7
06
o2
o4
04
t2
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08
02
01
o2
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ANEXO I I Lei No 044 / 93

QUADRO DE CARCOS DE PROVIMEN'I'O EFETIVO

QUANT. COD,

Assist, Administrat ivo
Assist. de Ens ino I
Assist. de Ensino I I
Assist. de Ensino I I I
Auxi I iar Administrat ivo
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar de serv. de Saüde
Auxi I iar de serviços Gerais
Escrituràrio
Fiscal de servicos
Fiscal de Tributos
Gua r da
Guarda Not urno
Manteoedor Gera I
Mecânico
Me rende i ra
Monitor
Motorista de ve i culos Leves
Motorista de veiculos Pesados
operador de Maquinas Leve s
operador de Maquinas Pe s adas
Porteiro Se rvent e
Professor I
Professor I I
Profêssor I I I
Professor Iv
Professor v
secretár i a Execut iva
Técnico em En f e rmagem
Telefonista

CPE 35
CPE 35
CPE 40
CPE 45
CPE 10
CPE 10
CPE 10
CPE 05
CPE 25
CPE IO
CPE I5
CPE 05
CPE 10
CPE IO
CPE 25
CPE 05
CPE 10
CPE 15
CPE 25
CPE 15
CPE 25
CPE 05
CPE 45
CPE 50
CPE 55
CPE 60
CPE 65
CPE 35
CPE 15
CPE 10

..-.(or
I GUE§-DA CUNHAALBER RO
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ANEXO I I I Lei No 044/93

QUADRO DE FUNÇÔES GRATI F ICADAS

FUNÇÃO

Di retor de Escola
Vice Diretor de Esco I a
Secretar i a Esco I êr
Coordenador Pedagôg i co
Chefe de Enfe rmagem
Motorista da Ambulância
Diretor Cl lnico do Hospitel À{unicipal
Encarregado do Car tôr io Eleitoral

TO RODR UES CUNHA
Prefe i to Municipal

QUANT.
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ANEXO IV

QUADRO VIGENTE

Lei ng O44 / 93

QUADRO PROPOSTO

Ass istente Administrat ivo 00 Assist. Administrat ivo o4

Ass istente de Ens ino I 02 Assist. de Ensino I 05

Ass istente de Ens ino I I 00 Assist. de Ensino I I 05

Assistente de Ensino III 00 Assist. de Ensino III 05

Auxiliar Administrativo 00 Auxi I iar Administrat ivo

Auxiliar de Laboratório 0O Aux i I iar de Laboratôr io 01

Auxi I iar de serv. de Saüde 0l Aux. de serv. de Saüde 03

Auxi I iar de §ervicos Gerais 00 Auxiliar de Servico 06

Escrituràrio 00 Escr i turár io 03

Fiscal de Serviços 00 Fiscal de §erviços 01

Fiscal de Tr ibutos 00 Fi sca I de Tributos o2

Guarda 00 Gua r da 03

Guarda Not urno 00 Guarda Noturno 03

Mantenedor Geral - 00 M&ntenedor Geral 0l

Mecân i co 00 Me cân i co 0l

Me rende i ra 00 Me re nde i ra o6

Monitor 00 Monitor 08

Motoristâ de velculo Leve 0l Motorista de Veic. Leve o7
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ANEXO IV Lei no O44 / 93

Motor i sta de velculo Pesado 00 Motor, de Veic.Pesado 06

ope rador de Maq. Leves 00 operador de Maq. Leves 02

operador de Maq. Pe s adas 00 operador de Maq. Pesadês 04

Porteiro servente o2 Porteiro servente 04

Professor I 00 Professor I t2

Prof essor I I 00 Prof essor I I 08

Prof essor I I I 00 Professor I I I 08

Professor Iv 00 Professor Iv o2

Professor v 00 Professor v 01

Secretar ia Execu t iva 00 secretàr ia Exe cu t iva o2

Têcnico de EnÍ ermagem 00 Têcnico em En fe rmagem 03

'I'eleÍonista 00 Telefonista 0l
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ANEXO V

TABELA DE CARGOS E SALARIOS

Referência: novembro de 1993

Lei no 044 / 93

VALOR CR$CARGOS DE
D I REÇAO
SUPER I OR

CARGOS
TEMPORAR I OS

CARGOS DE
PROV I MENTO

EFET I VO

CARGOS DE
APOIO

CDS 05 CT 05 CPE 05 27.300,00

cDs 10 CT IO CPE 10 28. 700.00

CDS 15 cA 15 cT 15 CPE 15 34. 400 . 00

cDs 20 cA 20 CPE 20 36.000,00

cDs 25 CA 25 CT 25 CPE 25 39. 100.00

cDs 30 CPE 30 42.600.00

cDs 35 CA 30 cr 35 CPE 35 46. 170. O0

CDS 40 CA 40 CT 40 CPE 40 53.600.00

CDS 45 CPE 45 57.1O0.00

CDS 50 CPE 50 62.800.00

CDS 55 CPE 55 72.100.00

CDS 60 CPE 60 79. 250.00

CDS 65 CPE 65 9l .400 . 00

CDS 70 cPE 70 102.800, oo

CDS 75

Pre fe i to Municipal

-,\-^>

cPE 75 114.100.00

^,*["àru1Ç"u*,o

I ROME S § DE OLIVEIRA
Secretár io da A nls r F i nanças
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ANEXO VI

ESPECIFICAÇOES DO CARGO

Lei ng 044/93

CARGO: ASS I STENTE ADMINI STRATIVO CODIGO: CPE 35

GRUPo OCUPACIoNAL : Administrat ivo

SINTESE DAS ATR I BUI COES

Controlar e execut&r tarefas nas áreas financeiras,
orçamentárias, de material ' patrimonial, de recursos humanos e
outras ligadas as atividades meio e fim do órgãot orientar e
executar o trabalho de equipes que desenvolvam at ividades
administrativas e operacionais de grau mêdioi auxiliar o pessoal
têcnico do planejamento, execuçâo e avaliaçâo de suês atividades,
participar de e laboraçÀo de pesquisas, levantamento. tabulaçiio de
dados e cálculos estatlsticos e matemàticos, operar màquinas e
equipamentos manuais. elêtricos e eletrotêcnicos, propor medidas
destinadas a simplificar o trabalho e a redução dos custos opera-
cionais, revisar e corrigir trabalhos datilogràficos, listar da-
dos, notas e documentos, esclarecer e informar o püblico sobre
trabalhos especificos de sua âreal controlar e executar tarefas
de recebimento, reSistro, tramitação, conservaçáo e arquivo dê
papêis e documentos, coordenar tarefas de apuração de pontualida-
de, assiduidade e tempo de serviço dos servidores; or8anizar'
estudar e executar tarefas sobre lotaçiio e relotaçáo de pessoal
nas diversas unidades administrativas; preparar' controlar e co-
ordenar tarefas relativas á admissão e demissão de servidores;
promover o estàgio de estudantes' participar de tarefas relativas
a recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento de pesso-
al, coordenor, orientar e elaborar folhas de pagamento, listagens
e relações. elaborar demonstrat ivos de empre8os e guias. contro-
lar a concessão de beneflcios e vantagens i controlar os regis-
tros, descontos e recolhimentos de encargos, impostos, taxas e
outros emolumeotos e contribuições, compatibilizar dados para
fins de promoçÀo e acesso de servidores, preParar. sob supervisão
e orientação, expedientes e atos administrativos de que decorram
alteraçiio da situação funcional, coordenar e executar a redação
de oflcios, cartâs, declaracões' Pareceres. despachos, apostilas'
diplomas e infornaçóes em processos e outros documentos; provi-
denciar a correção de erros e omissôes em sua àrea de trabalhoi
prestar assistência têcnica e treinar outros executores menos
experientes; relatar imediatamente falha no serviço, màquinas e
equipamentos i orientar e controlar atividades e tarefas da área
de msnutenção geral' participar, controlar e executar atividades
admioistrativas de apoio inerentes a jogos, loteriss, promoçôes,
shows, programas emergenciais ou nâo, pesquisas, levantamentos,
participar da e laboração e da implantação de normas, manuais e
roteiros de serviços; elaborar, controlsr e emitir notas finan-
ceiras, emitir cheques, auxiliar nos registros contàbeis e fazer



CONT' I NUAÇAO

conci I iaçoes bancárias; interpretêr informaçôes de documentos
contábeis pêra determinar itens a serem registrados sob supervi-
sáo e orientaçdo,
Acompanhar os sdiantamentos e suprimentos concedidos, elaborar
demonstrStivos, mapas, balanços, balancetes e controlar processos
licitatôriosi em conjunto. real izar estudos para previsÀo de
estoques de mêterial de consumo permânente e equipamentos er
ainda estudar pedidos de cessào, troca. doacáo ou venda de
material em desuso, participar de grupos de trabalho e comissôes:
auxiliar nos serviços de indexaçào, inclusive o estabelecimento e
atuâlizaçao de I inguagem; executar pesquisas bibliogràficas,
correntês e retrospectivas; participar da normal izaçdo e
apresentaçáo de documentos e dos mêtodos de sua indexaÇao e
Íusáo; controlar, revisar e selecionar o serviço de permuta e
doaçáo de livros periôdicos e publicaçôesi acompanhar e coordenar
os contratos. convênios! acordo. termos e propostas de material e
serviços; conferir toda document&çào que acompanhe os balancetes
tendo em vista as lels fiscais, tributârias e orçamentârias. e
proceder â classificacáo dos respectivos valores de &cordo com
plano contâbil vigentei conlerir toda escri turs,çáo de documentos
e proceder ao encerramento dos diários e balancetes mensais das
coletorias, bem como do movimento dos lundos rotativos e demajs
contas dos responsàveis por valores pertencentes a Fazenda
Municipal i apontar e Iundamentar as dilerenças e erros
encontrados durante o exame das contas, responsâbi I izando os
respectivos exatoresi controler a receita arrecadada, I despesa
real izada e a movimentaçáo de estampi lhês em cada coletoria,
atravês de fichários prôprios; desempenhar outras tareias
semelhantes.

REQUISITO§ PÂRA PROVI MENTO:
I ns t ruçao: 2q grau completo
Experiência: 02 anos de efetiva experiência na àrea



CARGO: ASSISTENTE DE EN§INo I CODIGO: CPE 35

GRUPO OCUPACIONAL: MâBistêr io

S I N'TE SE DAS A]]RIBUICOES

Elaborar. executar e aval iar planos de aula, com vistas ao
fornecimento de dados subsidiârios a programaçáo do plano
curricular, ministrar aulas em turma, utilizando mêtodos e
têcnicas de ensino adequados com o conteüdo e a cl ientela;
avaliar o rendimento escolar dos alunos e participar do processo
de recuperaçâo de Bprendizagem; manter atualizado o seu diÀrio de
clesse como lonte de informaçóes. acerca das atividades
desenvolvidas, da freqüência e do aproveitamentoi part icipar de
encontros. reunióes, treinamentos. simpôsios e seminários. com
fins educacionais, promovidos pela pasta e por outros ôrgáosl
planejar e apoiar as atividades pedagôgicas e administrativa da
unidade escolar; orientar as unidade escolares. visando seu
regular funcionamento; supervision&r o processo de aval iacâo e
recuperaçao do rendimento escol&ri dectar e fornecer subsldios
para correçao de problemâs na unidade escolar: elaborar e divul-
gar relatôrio anual das atividades desenvolvidas; participar de
atividades pedagógicas e administrativas promovidas pela Unidade
Escolar; desenvolver outras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA
Instruçao:1q.
Experiência:

PROV I MI,NTO :
grau incompleto



CARGO: ASS I SI.ENTE DE ENS I NO I I CODIGO: CPE 40

GRUPO OCUPACIONAL: Magistêrio

S I N'TT]Sb DAS ATR I T]U I COT]S

Eleborar. execut&r e aval iâr planos de aula. com vistas ou
fornecimento de daclos subsidiàrios a programacáo do plano
curricularr ministrâr eulas em turmas. utilizando métodos e
técnicas de ensino adequados com o conteüdo e a cl ientela:
avaliar o rendimento escolar dos alunos e participar do processo
de recuperaçáo de aprendizagemi manter atualizado o seu diàrio de
desenvolvidas, da freqüência e do aproveitamento; participar de
encontros, reuniões. treinamentos, simpôsios e seminàrios, com
fins educacionais, promovidos pela pasta e por outros ôrgáos'
planejar e apoiar âs atividades pedagôgicas e administrativas da
unidade escolari orientar as unidades escolares. visando seu
regular funcionamento; supervisionar o processo de aval iaçào e
recuperaçáo do rendimento escolar; detectar e fornecer subsldios
para correçào de problemas na unidade escoler; elaborar e
divulgar relatôrio anual das atividades desenvolvidâs; participar
de at ividades pedagôgicas e administrat ivas promovidas pela
Unidade Escolari desenvolver outras tareías semelhantes.

RRQUI SITOS PARA PROVIMENTO:
I ns t ruçáo: 2q Sreu completo
experiência:



cARco: ASs I S'TENTE DE EINS I NO I I I CODIGO CPE 45

GRUPO OCUPACIONAL: Magistêrio

S INTESE DAS ATRIBUICÔES

Elôborar. execut&r e avaliar planos de âula. com vistes ao
Íornecimento de dados subsidiârios a programaçao do plano curri-
cularr ministrar aul&s em turm&! utilizando métodos e têcnicôs de
ensino adequados com o conteüdo e a clientelai êvaliar o rendi-
mento escolar dos alunos e participar do processo de recuperaçao
de aprendizagemi manter âtual izado o seu diàrio de classe como
fonte de inÍormacões. acerca des êtividades desenvolvidas' da
freqüência e do eproveitamento, participar de encontros, reuni-
ôes. treinamento, simpôsios e seminârios, com I ins educacionais,
pronovidos pela pasta e por outros ôrgáos: planejar e apoiar as
atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar: ori-
entar as unidades escolares, visando seu regular l'uncionamentoi
supervisionar o processo de aval iaçáo e recuperaçrio do rendimento
escolari detectêr e fornecer subsldios para correçáo de problemas
na unidade escolarr elaborar e divulSar relatôrio anual das ati-
vidades desenvolvidasi particular de atividades pedaSô8icas e

administrativas promovidas pela Unidade E;scolarl desenvolver ou-
t ras t arefas semelhantes.

REQUI SITOS PARA PROV I MENTO:
Instruçeo: Jg grau completo sem habilitaçáo para magi§têrio
Experiência:



UARGO: AUXILIAR ÂDM I N I S.TRA,I.I VO CODIGO: CPE IO

GRUPO OCUPACIONÂL: Administrat ivo

SINTESE DAS ATRI BU ICÔES

AuxiIiar na execuç&o de tarelas nas áreas financeiras.
orçamentôrias, de material, patÍimônio e de recursos humanos e
outras I igadas as at ividades. meio e l'im do ôrgão; auxi I iar no
controle das atividades e tarefas da àrea de manutençao Beral.
executar. sob supervisáo, tarelas inerentes âs comunicaçóes e
telecomunicaçôes, recebendo e transmitindo mensagens r auxiliâr na
implantaçao e execuçào de normas, regulamentos , manuais e rotei-
ros de servicos; prestar assistência têcnica e treinar outros
executores menos experientes, tocalizar os desvios. erros. comis-
sôes em dados apurados, revendo os serviços executados I prestar
informaçôes e esclarecimento sobre o órgaol colaborar na
elaboraçáo de relatórios r na PreParaçôo de gràÍ icos. coleta de
dados e minutas documentos i sugerir medidas que visem a
simplificaçâo do trabalho ele executado; êuxiliar na elêboraçao
de mapes. demonstrat ivos. levantamentos. inventáríos. balancos e
balancetes. auxiliar na e laboraçào e conlerência de listagens'
dados. notês. teturas e docuÍDentos. opel'ar máquinas e equ ipamen-
tos manuais. elêtricos e eletrônicos. executar tarelas de datilo-
gralia, mecanogral ia e de secretaria em geral: contlolar externa-
mente, o andamento de processos e documentos. eletuar registros
em livros. lichas e lormulâriosi auxiliar efll lrabalho de pesqui-
sa, tabulôç8o de dados e em pequenos càlculos matemât icos e esta-
tlsticos, perticipar de Srupos de tlabalho e conissoes. rascunhat
oflcios, cartas. certidóes, declalaçôes. despachos ' pareceres e

outros documentos. auxiliar nas tarelâs relativas a aquisicao de
material e nos controles internos' bem como na distribuiçaoi i-
dentificar, afixando as devidas plaquet&s em todo material perma-
nente e equipamentos; auxiliar no exame e controle dos pedidos e

do t'ornecimento de material permênente e equiparar levântamento
de material inservivel e inexistente pare fins de baixa; auxiliar
no cadastro de bens e imôveis: relatar' imediatamente' a falta
dos serviços! màquinas e equipamentos ' auxiliar no preParo e con-
trole de fichas de freqüência. cartões de ponto e apurâr o tempo
dos funcionâriosi auxiliar na elaboraçáo de folhas de Pagamento'
auxiliar nas tarefas ligadas ao controle de livros. revistas'
jornais, periôdicos e outr&s publ icaçoes, colaborar na montagem
de prestaçdo de contas, auxiliar em trabalho de recebimento' re-
gistro, tramitaçao e arquivo de papéis e documentos ' auxiliar nos
serviços de contabilidade, desempenhar outras tareÍas semelhan-
tes.

REQUI§ITOS PARA
I ns t rucão: 1q
Experiência:

PROV I MENTU :

grau incompleto



CARGO: AUXILIAR Dt.- I,AI]oRATORIO CODIGO: CPE TO

cRUPo ocUPACIoNAL: operac iona I

SINTESE DAS âTRIBUICÔES

Instruir a cl ientela. ut i I izando expl icacôes necessârias quanto a
coleta do material a ser examinadoi examinar o meterisl coletado
criteriosamente: aferir resultados da coleta em questàoi
esteailizar os instrumento e desempenhar outras al ins; executar
outras tarefas correlatas com o aprimoramento da prestaçao dos
se rv i cos à saüde püblica.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
I ns t ruçao: lq grau incompleto
Lxperiênciê:



CARGO: AUXILIAR DE §ERVICO DE SAUDE CoDIGo: CPti 10

GRUPO OCUPACIONAL: Operac i ona I

SINTE§E DAS ATRIBIJIÇÔES

Âuxiliar no atendimento a pacientes nas unídades de saüde pública
sob a supervisao e orientacao do mêdico. cirurgiào dent ista e
enlermeiro: cumprir ou Í'azer cumprir prescriçôes mêdicas ou
odontolôgicas e auxi I iar em intervençôes cirürgicas i esteri I izar
e conservar o instrumental médico e odontológico; observar e re-
gistrar sintomas e sinôis vit&is apresentedos pelos pacientes
para conhecimento de autoridade superiori participar da prepara-
çào e assistência a paciente no perlodo prê e pós operatôrio' nos
trabalhos de obstetrlcia e ainda em exames especializadosi
part icipar de programas comunitàrios de saüde prevent iva e
curat iva,i participar de proBramas de eprimorâmento profissional:
organizar e controlar o arquivo mêdico e odontolôgicor
desempenhar out ras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
I ns t ruçáo: lq grau completo
Experiência: Ol ano de efetiva experiência



t

CARGO: AUXILIAR DE SERV I COS CoDIGo: CPE 05

GRUPO OCUPACIONAL: MANUT ENCAO

SINTESE

NA ÀREA

DAS ATRlBUIÇÔES

DE SERVICOS AUXILIARES

coletar correspondências internas e externas:
executar serv i ços externos:
controlar a entrada e salrla de pessoas da reparticáot
desempenhar out ras tarefas semelhantes.

NA AREÂ DE CON§ERVAÇAO E LIMPEZA

- varrer, lavar e encerar prsos3
- I impar paredes. janelas. portas, mâquinas'
equ i pamen tos r

- auxi I iar em pequenos servicos elétricos 'sanitàrios e em môveis e equiparnentos;
- executar serviços de arrumaçáo de sêlas, quartos e
- desempenhar outras tarefas semelhante§.

móveis e

hidráulicos,
gabinetes i

NA AREA DE SEGURANCA E PORTARIA

- exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dePendênciasi
- observar e fiscal izat a entrada e saldâ de pessoas e viaturas
das dependênc i as do ôrgáo;
- lazer comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio do
Municipio:
- desempenhar outras tarelas semelhantes.

NA AREA DE JARDINAGEM. HORTICULTURA E AVICULTURA
- plantar,, zelat. regar. podar ' cortar ârvores, gramas. flores e
hortâl i ças i
- colher e transportar I lores. plantas, verduras e legumesi
- cuidar da criaçào de aves. organizando. fiscal izando ou
executando as diferentes tarefas próprias dessa atividade. para
produzir carne e ovos, dest inados Eo consumo e comercializaçáoi
- desenpenhar outr&s terefas semelhantes.

NA AREA DE SERVICOS CERAIS
- colocar e ret irar placas de sinal izacáo;
- lubrificar veiculos. màquinas e equipamentos i
- transportar e cerregar material de um local par& outroi
- operar as màquinas copiadoras, encadernar documentos e Srampear



L]ON'f I NUACAO

apostilas;
- executar serviços de carpina, plentio e cultivo de lavourai
- marcar campos, coloc&r e retirar redes e bandeirolasi
- auxiliar e executar tarefas nas âreas de alvenaria. marcenaria.
carpintaria, armaçóes. hidràulicas, sanitàrias em geral, na
const ruçáo civi I ;
- desempenhar outras tarel'as semelhantes.

I

I nst ruçáo: lg grau incoÍnpleto
Experiência:
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CARGO: ESCRITURARIO CODIGOI CPE 25

GRUPO oCUPACIoNAL: Administrat ivo

SINTESE DAS ATRIBUICÔE§

Executar tarelas nas áreas financeiras' orçamentôriâs' de
material, patrimonial. de recursos humanos e outras I igades as
etividades de meio e Iin do órgàoi controlar e executar trabalhos
datilográficos, mecanogrâficos e de secaetaria em geral ' operar
rnâquinas e equipamentos manuais. elêtricos e eletrônicos: relatar
imediatamente, a Íalha dos serviços, màquinas e equipamentosi
prestar assistência técnice e treinar outros executores menos
experientesl confeccionar e controlsr, mensalmente e anualmente.
Btravês de demonstrativos, levantamentos, m&pas. inventários'
balanços e balancetes. as mutações financeiras, orçamentària e
patrimonial; conferir faturas. notas fiscais e outros documentos
contàbeis; elaborar e emitir notas financeiras, emissâo de
cheques, auxi I iar nos registros contâbeis , fazer conci I iaçào
bancària, montar e analisar a Prestaçào de contâs; auxiliar e
ínterpretar informacáo de documentos contábeis para determinar
Itens a serem registradosi participar da elaboraçào de pesquisas.
levantamentos, tabu.lacóes e câlculos estatlsticos e matemáticos:
propor medidas destinad&s a trabalho e a reducao dos custos
operacionais. montar e analisar prestsçào de contas; revisar e
corrigir trabalhos datilográficos, listas. dados. notas e
documentos i prestêr esclarecimentos e inÍ-ormaçóes sobre o ôrgáo
especlfico e sobre sua àrea de trabalhoi controlar e executar
tarefas de recebimento, registro' tramitaçáo. conservaçáo e

arquivo de papêis e documentos I coordenar e controlar fichas de
freqüência, cartoes de Ponto e apurar o temPo de serviço dos
servidoresi redigir relatôrios. oficios' cartas. atestados.
declaraçóesr pareceres. despachos e outros documentos. coordenar
e executar tarefas de correçóes em dados e documentos,. controlar'
implantar, e executar normas ! regulamentos, manuais e roteiros de
serviçosi estudar Processos relacionados com assuntos de adminis-
traçào gerôl e operacional. preparando os expedientes que se íi-
zerem necessàrios. controlar atividades e tarefas da àrea de ma-
nutenção Berali colaborar nos estudos sobre lotaçào e relotacáo
de pessoal nas diversas unidades administrativas; preparar e con-
trolar os assentamentos funcionais, pessoaís e profissionais dos
servidores i cont(olar fêrias, I icenças ' afastamentos, âbonos.
faltas e alterações contratuais. conferir e controlar a concessáo
de custos. mediante a anàlise de relatôrios e comprovantes de
viagens; controlar os bens de terceiros sob administracão do ôr-



CONT I NUAÇAO

gdo, mediente inventários recebidos: manter sob controle os con-
tratos de manutençào e de aluguel. receber e eletuar pagamentoi
promover a manutencào dos catálo8os existentes no setor de docu-
mentaçaoi executar atividades de assistência e orientacáo aos
leitores sob supervisrior examinar os catâlogos dos editores e
demais lontes para selecao documental.
Auxiliar nos trabâlhos relativos a recrutamento. selecdo.
treinamento de pessoal . auxi I iar na eleboracao de demonstrat ivos
de empregos. guias e nE concessáo de beneÍ'lcios e vantagensi re-
gistrar os descontos e recolhimentos de encargos e impostos i ta-
xas e outros emolumentos e contribuicôes. levantar dados para
fins de promoçào e acesso de servidoresi participar de processos
de I ici tação, auxi I iar nos estudos para previsáo de estoques de
mêteriêl de consumoi material permânente e equipamento. ainda
estudar pedidos de cessao. trocar doacdo ou venda de material em
desuso, participar de grupos de trabalho e comissoes. receber
tributos e demais acréscimos legais recolhidos pelos contribuin-
tes; dar quitaçâo aos crêditos tributàrios recebidos. preencher
documentos fiscais. quando os mesmos devam ser emitidos e/ou re-
cebidos pelo posto de arrecadação. fiscalizacào ou coletorias:
prestar contas. nos locais, perlodos e prazos fixados pela secre-
taria dâ Fazenda, dos recebimentos da receita e demais atividades
que desempenhar. manter organizados e arquivados os documentos
dos contribuintes e de competências do posto de arrecadaçáo e/ou
coletoria; conferir e listar documentos de arrecadaçao destinados
a rede bancâria autorizadâ ou conveniada; controlar a arrecadaçâo
da rede bancária da jurisdiçáo do posto de arrecadaçao fiscaliza-
cào ou coletoriai conferir toda documentaç{io que acompanhe os
balancetes. tendo em vista as leis fiscais. tributàrias e orca-
mentàrias e proceder a classificaçào dos respectivos valores de
acordo com plano contàbi I vigente: conferir toda escrituraçáo de
documentos e proceder ao encerrâmento dos diàrios e balancetes
mensais das coletorias, discriminando I natureza das despesas
correspondentes ao pessoal do Fisco em Seral e demals Íuncionà-
rios lotados no interior do Municlpioi desempenhar outras tarelas
semelhantes.

REQUI S ITOS PARA PROVIMENTO:
I ns t ruçáo: 29 Srau completo
Experiência: 02 ano de efetiva experiência na àrea



CARGO: FISCAL DE SERV I ÇOS CaDIGO: CPE 10

GRUPO OCUPACIONAL: Msnu t e nçáo

SINTESE DAS ATR I BUI ÇÔES

Fiscalizar de forme Ereral. os serviços geraisi f&zeÍ âutuaçôes de
irregularidades verificadasi fiscalizar de forma 8eral, pontos
onde se encontra o maior fluxo de serviço; orientar servidores.
pela condiçào mlnima necessâria para o cumprimento de tal t&refa;
lazer apontementos sobre os serviços dirigidos; desempenhar
tareles semelhantes.

REQU I S I TO§ PARA PROV I MENTO :

I nst ruçáo: lq grâu completo
Experiência:



CARGO: f I SCAL DE TRItsUTOS
GRUPO OCUPACIONAL: ope rac i ona I

CoDIGO: CPFI l5

SINTESE DAS ATRIBUICÔES

orientar os contribuintes quanto a legislaçao fiscal ern vigor e
exigir dos mesmos o fiel cumprimento destâi examinar os I ivros
Íiscais e de escrituraçáo contábil. fazer levantamento contabêis:
fiscalizar o pagamento de todos os tributos devidos ao À{unicipio:
expedir autuações fiscaisi exPedir intimaçóes; luncionar junto
aos ôrgãos de arrecadacao dentro de sua àrea de atuaçaol expediÍ
guias de recolhimento; outras ât ividades pert inentes as
atribuições de seu ca,rgo.

REQUI§ITO§ PARA PROV I MENTO:
Instruçao: 2_o- grau completo - Têcnico em Contabilidade ou que jà

esteje desempenhando a funçáo a pelo menos 5 anos
Experiência:

r-



CARGO: GUARDA CODIGO: CPE 05

GRUPO OCUPACIONÂL: MaNU t EN CáO

§INTESE DAS ATRIBUICÕE§

ExerceÍ viSilância diurna nas diversas dependências i fazer ronda
de inspeção de acordo com intervâlos fixadosi observar e fiscali-
zat a entrada e salda de pessoas e visturas das dependências do
ôrgão; verificar perigos de incêndio, inundações e alertar sobre
instalações precárias, abrir e fecher portas, portôes. janelas e
ligar e desligar equipamentos e màquinas; fazer comunicaçóes so-
bre qualquer ameâca ao patrimônio municipal: desempenhar outras
tarefas semelhantes.
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REQUISITOS PARA PROVI MENTO:
Inst ruçdo: lg grau incompleto
Experiência:
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CARGO: GUARDA NO'I'URNo CODIGO t CPE 10

GRUPO OPERACIONAL: MANU t ENCAO

SINTESE DAS ATRIBUICOES

Exercer vigi lância noturns nas diversas dependênci as: fazer rondâ
de inspeçao de acordo com intervalos lixâdos; observar e
fiscâl izar a entrada e salda de pessoas e viaturas das
dependências do ôrgao; veriÍ icar perigos de incêndio, i nundaçóes
e alertar sobre instalaçóes precárias. abrir e Íechar portas.
portóesr janelas e ligar e desligar equipâmentos e màquinas:
fazer comunicaçôes sobre qualquer ameaça ao pâtrimônio municipall
desempenhar outras t are fas semelhantes.
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REQUI§ITOS PARA PROV I MENTO:
Inst ruçao: lg grau incompleto
Experiência:



CARGO: MANTENEDOR GERAL CODIGO: CPE IO

GRUPO OCUPACIONAL: MâNU t ENcAO

§INTE§E DAS ATR I BU ICOES

Executar tarefas nas âreas de alvenaria' de hidràul ica.
construçào civi I em geral. Pintura em 8eral. servicos de
carpintaria e marcenaria. Eletricidade em geral. lavar.
lubrificar e manter permanentemente em condiçóes adequadas de uso
as máquinas pesadas e velculos: operar equipamentos elétricos e
eletrônicos. instalar e fazer luncionar os aparelhos e
equipamentos de ampl ificaçáo de som; desempenhar outras tarefas
semelhantes.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
I ns t rucao: l9_ grau incoÍnpleto
Experiência:



CARGO: MF]CAN I CO CoDIGO: CPE 25

GRUPO OCUPACIONAL: Manu t en cao

S INTESE DAS ATRIBUIÇÔES

Recuperar ou revisar ôutomôveis. caminhões, máquinas pesadas,
compressoras, bomtras e motores em geral, converter e adaptar pe-
cas. ajustar anéis de segmentoi identilicar deleitos mecânicos e
fazer os reparos necessàrios; inspecionar, ajustar e substituir,
quando necessário, unidades e pôrtes relacionadas com: vàlvulas.
pistôes, mancais. sistena de lubriíicaçáo. refrigeraçâo' de
transmissào, diferencial. embreagens, eixos dianteiros. freios.
carburadores. acionadores de arranco. mangueiras. geradores e
distribuidoresi fazer vistoria e revisáo nos veiculos: esmerilar
e assentar vâlvulasi substituir buchas e mancais. IazeÍ soldas
elétrica e/ou a oxigênio; dar instruçôes aos motoristas novatos
sobre a nranutençâo e conservaçào de veiculos e lubrificar' quando
necessário. t rocando peças! desmontar. reparar, descarbonizar e
ajustar motores de velculosi limpar' repErar, montar, aiustar.
cubos de rodas. carburadores. mangas de eixo, transmissào. frei-
os. embreagens, rolamentos, amortecedores' etci trocar e regular
platlnados e sistema de igniçâo; lubrificar partes especiais de
velculos, proceder a substituiçào ao ajuste de retificaçáo de
peças do motor, utilizando as ferramentas e os instrumentos espe-
ciais; montar o motor e os demais componentes do velculor guian-
do-se pelos desenhos ou as especificações pertinentes; desempe-
nhar outras tarelas semelhantes,

REQUISITOS PARA PROV I MENTO I
I nst ruçáo: le grau incompleto
Experiência: 02 anos de efetivo serviço



CARGO: MERENDE I RA CODIGO: CPE 05

GRUPO OCUPACIONAI, : MANUTENCAO

SINTESE DAS ATRIRUICÔES

Efetuêr o controle dos gêneros a.l iment lcios necessârios ao
preparo da merenda. recebendo-os e armazenando-os de acordo com
as normas e instruçóes estabelecidas, para obter melhor
âproveitamento e conservaçáo do mesmo; preparar as refeiçóes.
lavando. descascando, cortando, temperando, refogando. assando.
cozendo alimentos diversos de acordo com a orientaçao superior,
para atender ao programa al imentar estabelecidor selecionar os
ingredientes necessârios ao preparo das refeiçôes, sepôrando-os.
medindo-os de acordo com o cardâpio do dia para facilitar a
utilizaçáo dos mesmoss distribuir as refeicóes prepârêdas aos
comensais. registrar o número de releições distribuidas.
anotando-as em impressos prôprios, para possibi I itar càlculos
estatlsticos, elaborar a pesa8em e registro das sobras e restos
al imentares. ut i I izando balanças apropriadas e anotando os
resultados em fichas especlficas. para permitir a aval iaçáo da
aceitaçào dos al imentos pelos comensais, efetuar o controle de
material existente no setor, discriminando-os por peÇas e
respect ivas quant idades, para manter o estoque e outros
extraviost receber ou recolher louças e talheres apôs as
reÍeicóes. colocando-os no setor de lavagem, determinar a limpeza
dos mesmos r dÍspor quanto a I impeza da louca, talheres e
utensi I ios empregados no preparo das reÍeiçoes, providenciando
sua I avagem e guarda. para de i xá- I os em cond i ções de uso
imediator manter a ordem. higiene e seguranca do ambiente de
trabalhoi observêndo as normas e instruçóes para prevenir
acidentesi desempenhar outras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
I ns t rucao: lg grau incompleto
Experiência:



CARGO: MONI.TOR CODIGO: CPE IO

GRUPO OCUPACIONAL: Operac i ona l

S I NTESE DAS ATRIBUICOLS

Executar atividades recreetivas e de lazer para crianças na Íaixa
etària de 0 a 14 anos. visando o equilibrio sôcio emocionâl das
mesmas ! desenvolver atividades lúdicas e recreatjvas para
criancas de 0 a 7 anos. visando o desenvolvimento sôcio-emocional
e psiquico-pedegógicoi desenvolver atividades de recreaçào I ivre.
respeitândo o interesse da crianea, visando desenvolver a
criatividâdei orientar as criancas na realizacao das tarelas
escol&res: desenvolver âtividsdes de terapia ocupacional e
recreat iva. com idosos; auxi I iar nâ organízaçào e promocáo de
Íest6s comemorêt ivas i elaborar relatôrios das atividades
desenvolvidasl cuidar da higiene pessoal dos alunos e inteanados
dos estêbelecimentos de ensino e de assistência a inlância: velâr
pels disciplina das crianças: ensinar aos menores bons hàbitos de
higiene e disciplina; cuidar da ordem e higiene do ambiente de
trabalhoi dar completa assistência aos menores: desempenhar
outras t are l'as semelhantes.

REQU I s I Tos PARA PROV I ttlENTO :
Inst ruçÍio: lg grau incompleto
Exper i ênc ia:



CARGO: MOTORISTA DE VEICULO LEVE

GRUPO OCUPÁCIONAL : MANUTENCàO

CODIGO: CPE I5

S I NTESI' DAS ATRIBUIÇÔES

Dírigir. com documentsçáo necessária. os velculos de passeio.
ambulâncias e semelhantes. manter o veiculo abastecidô de combus-
tlvel e lubrificantel providenciando, quando necessârio. o seu
abastecimentoi completar àgua no radiador e verificar o grau de
densidade e nlvel de bateria. veriÍ icar o funcionsúento e manter
em perfeitas condiçôes. do sistema elétrico do velculo sob sua
responsabi I idade. verificar e m&nter a pressáo normal dos pneus.
test&ndo-os, quando em serviços substituindo-os. quando
necessário. executar pequenos reparos de emergência,respeitar as
leis de trânsito e as ordens de servico recebidas: recolher a
gêragem o velculo quando concluir o servico e/ou quando lorem
exigidosi zelar pela I impeza e conservaçáo do veiculo sob sua
guardar cumprir com a regulamentaçao do setor de transportesi
executaf outras tarelas que contribuem' direta ou indiretamente
para o bom desempenho de suas atividades ou a critêrio do seu
chefe imediato. desempenhar outras tarefas semelhantes.

REQUI§ITO§ PARA PROV I MENTO:
I nst rugáo: lg grau incompleto
Experiência: 01 ano de efetivo serviço. carteira de Habilitaçáo

pro Í issional,

I



CARGO: MOTORISTA DE VEICULOS PESADO§ CoDIGo: CPE 25
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GRUPO OCUPACIONAI, : Mânutencao

§ I NTT]§E DAS ATRItsUICÔHS

Dirigir, com documentaçáo necessâria, os velculos de passeio'
caminhiio. ambulâncias. ônibus e semelhantes. m&nter o veiculo
abastecido de combust lvel e lubrificante: providenciando. quando
necessàrio. o seu abastecimentoi completar àgua no radiâdor e
veríficar o grau de densidade e nivel de bateria. verificar o
funcionamento e manter em perleitas condicóes. do sistema
elêtrico do veiculo sob sua responsabi lidade. verificar e manter
a pressáo normal dos pneusr testando-osr quando em serviços
substituindo-os. quando necessârio, executar pequenos reparos de
emergência, respeitar as leis de transito e as ordens de servico
recebidasi recolher á garagem o veiculo quando concluir o servico
e/ou quando forem exigidosr zelar Pela limpeza e conservacào do
veiculo sob sua guarda. cumprir com a regulamentaçáo do setor de
transportesi executar outras tareÍas que contribuem. direta ou
indiretamente para o bom desempenho de suas âtividades ou a
critêrio do seu cheÍe imediato. desempenhar outras taretas
sene I hant es .

REQUISITOS PARA PROV I MENTO :

I ns t ruçiio : lg Srau incompleto
Experiência: Ol ano de efet ivo serviço, carteira de Habi I itaçáo

pro l i ss i ona l



f

CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS LEVES CoDIco: CPE 15

GRUPO OCUPACIONAL: MANU t ENCàO

SINTESE DAS ATRIBUICOES

operaf t ratores. executando
dos mesmos na àrea urbana e
pela manutençào, recolhê-los
concluldas.

as tarefas pert inentes a ut i I i zaçáo
rural. vistoriar o veiculo e zelat
a garagem assim que as tarefas forem

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
Inst ruçáo: l9_ grau inconpleto
Experiência:



CARGO: OPERADOR DE MÀQUINAS PESADAS CODIGO: CPE 25

GRUPO OCUPACIONAL: Manu t e ncào

SINTESE DAS ATRIBUICOI]S

operar motoniveladoras e maquinários pesados em Eieral ' executar
todas as tarefas pertinentes a utilizaçào de tâis equipamentos,
seja na área urbana, seja na rural i vistoriar o veiculo. zelando
pela manutençao. recolhê-los a garêgem. assim clue as tarefas
l orem concIuldas.

REQUISITOS PARA PROVI MENTO:
I ns t ruçao: lq grau incompleto
Experiênciâi

CARGO: PORTEIRO SERVENTE CODIGO: CPB 05

GRUPO OCUPACIONAL : Manutencao

§ I NTESE DAS A'I'R I BU I CÔES

Exercer as taref&s de controle da entrada e saida de alunos nas
escolasi zelet pe.la manutencào d8 limpeza da escola. exercer &s
tarefas de conservaçrio do prêdio. desempenhar outras tarefas
pert inentes ao cargo.

REQUISITOS PARA PROVI MENTO:
Inst ruçáo: lq grsu incompleto
Experiência:



CÁRco: PROrESSOR I CODIGO: CPE 45

GRUPO OCUPACIONAL : Magistér io

SINTESE DAS ATRI BUI COES

Elaborar. executar e aval iar planos de aula' con vistas ao
fornecimento de dados subsidiàrios a reprogramaçdo do plano
curricular! ministrar aulas em suas turmas, utilizando mêtodos e
têcnicas de ensino adequadas ao conteüdo e a clientela: avaliar o
rendimento escolar dos alunos e part icipar do processo de
recuperaçáo de aprendizagemi manter atual izados os diàrios de
classe como fonte de inÍormacões, acerca das atividades
desenvolvidas. da freqüência e do aproveitamento dos alunosl
part icipar das at ividades pedagôgicas e administrat ivas
promovidas pela Unidâde Escolari orientar as unidades escolares.
visando seu regular luncionanentoi supervisionar o processo de
aval iaçào e recuperaçáo do rendimento escolari detectar e
fornecer subsidios para correçÀo de problemas na unidade escolar;
participar de encontros. reunióes. treinamentos. simpôsios e
seminârios. com fins educacionais, promovidos pela pasta e por
outros ôrgâosi exercer funçôes de coordenaçáo e direçào a nlvel
de Unidade Escolar. elaborar e divulgar relatôrio anual de
atividades desenyolvidâs: desempenhar outras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
Inst rucao: 2_o- grau completo
Experiência:

Magistêrio ou Equivalente

/



CÂRGO: PROI-ESSOR II CODIGO: CPE 50

GRUPo OCUPACIONAL: Magistêrio

SINTESE DAS ATRIBUICOES

Elaborar. executar e aval iar planos de aula na área de sua
competência com vistas ao fornecimento de dados subsidiàrios a
reprogramaçáo do Plano Curriculari ministrar aulas turmas de sua
responsabi I idade ut i I izando mêtodos e têcnicas de ensino
adequadas a sua cl ientelai aval iar o rendimento dos alunos e
participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar:
manter atual i z&dos os diários de clssse! como instrumento de
informaçóes acerca do desenvolvimento das atividades de ensino.
da freqüência e aproveitamento dos alunosi pleneiar a apoiar as
atividades pedagôgicas e administrativas da unidade escolarl
orientar as unidades escolares, visando seu regular
Íuncionamento; supervisionar o processo de aval iacào e

recuperaçao do rendimento escolari detectar e fornecer subsldios
para correçáo de problenas na unidade escolari participar de
encontros. reuniões. treinamentos. simpósios.seminários com fins
educacionais e atividades pedâ8ô8icas promovidas pela pasta;
exercer funçóes de coordenaçáo e direçào a nlvel da unidade
escolâri elaborar e divulgar relatôrio anual de atividades
desenvolvidasi desempenhar outras tarefas semelhântes.

REQUI SICÔES PARA PROV I MENTO:
I ns t ruçâo: Licenciatura Curta
Experiência: 0l ano de efetiva experiência
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CARGO: PROT-ESSOR III CODIGO: CPE 55

GRUPO oCUPACIONAL: Magistêrio

S I NTESE DAS ATRIBUICÔES

Elaborar! executar e aval iar planos de aula na área de sua
competência com vistas ao fornecimento de dados subsidiàrios a
reprogramação do Plano Curriculari ministrar aulas nas turmas de
sua responsabi I idade uti I i zando mêtodos e técnicas de ensino
adequadas & sua clientela; avaliar o rendimento dos alunos e
participar do processo de recuperaçáo do êproveitamento escolari
manter atualizados os diârios de clâsse. como instrumento de
informaçôes acerca do desenvolvimento das âtividades de ensino.
da Ireqüência e aproveitamento dos alunost planejar e apoiar as
at ividades pedagôgicas e administrât ivas da unidade escolar;
orientar as unidades escolâres. visando seu regular
funcionamento; supervis ionar o processo de aval iacao e
recuperaçào do rendimento escolari detectar e fornecer subsldios
para correçiio de problemas na unidade escolar; part icipar de
encontros. reunióes. treinamentos. simpôsios. seminários com fins
educacionais e atividades pedagôgicas promovidas pela pastai
exercer [uncóes de coordenaçao e direcrio a nlvel rla unidade
escolar: elaborar e divulgar relatôrio anual de atividades
desenvolvidas: desempenhar outras tarefes semelhantes.

REQUI§ITOS PARA PROVI MENTO:
I ns t ruçao: Licenciatura Plena
Experiência: 02 anos de efet iva experiência



CARGO : PROFI' S SOR IV COD I GO: CPE 60

cRUPo oCUPACIONAL : MaRistêr io

SINTESE DAS ATRIRUICOES

Elaborar. executar e aval iar planos de aula na ârea de sua
competência com vistas ao Íornecimento de dados subsidiârios a
reprogramaçao do Plano Curricular: ministrsr âulas nas turmas de
sua responsabi I idade utilizando mêtodos e têcnicas cle ensino
adequadas a sua cl ientela; aval iar o rendimento dos alunos e
participar do processo de recuperacào do aprovei tamento escolar:
mâúter atual izados os diários de classer como instrumento de
inÍormacôes acerca do desenvolvimento das at ividades de ensino.
da freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as
atividades pedagôgicas e administrativês da unidade escolar;
orientar as unidades escolares. visando seu regular
funcionamento; supervisionar o processo de aval iaçÀo de
recuperaçào do rendimento escolar; detectar e fornecer subsldios
pêra correçáo de problemas na unidade escolar; participar de
encontros. reuniôes! treinamento . simpôsios, seminârios com
fins educacionais e atividades pedagô8icas promovidas pela pasta:
exercer funcóes de coordenação e direçÁo a nlvel da unidade
escolari elaborar e divulgar relatôrio anual de atividades
desenvolvidas; desempenhar outras tarefas semelhantes,

REQUISITOS PARA PROV I MENTO:
Instruçào: Licenciâtura plena com curso de pôs-graduaçáo na àrea

de at uacào
Experiência: 02 anos de efetiva experiência
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CARGO : PROFEJSSOR CODIGO: CPF, ó5

GRUPO 0CUPACIONAL: MaEistério

SINTESE DAS ATRIBUICÔES

Elaborar. executar e aval iar planos de aula na áreas de suâ
competência com vistas ao fornecimento de dados subsidiàrios a
reprogramaçáo do Plano Curricular: ministrar aulas nas turmas de
suE responsabi I idade utilizando métodos e têcnicas de ensino
adequadas & sua cl ientelai aval iar o rendimento dos âlunos e
participar do processo de recuperaçÀo do aproveitamento escolari
manter atual izados os diários de classe. como instrumênto de
informaçôes acerca do desenvolvimento das atividades de ensino!
da freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as
atividades pedagóBicas e administrativas da unidade escolar3
orientar as unidades escolares. visando seu regular
funcionamentor supervisionar o processo de aval iaçâo e
recuperaçào do rendimento escolari detectar e ,ornecer subsldios
para correçáo de problemas na unidade escolâri participar de
encontros. reuniões. treinamentos. simpósios. seminârios com fins
educacionais e at ividades pedagôgicâs promovidas pela pasta!
exercer funções de coordenação e direçâo a nlvel da unidade
escolar; elaborar e divulgar relatôrio ânual de at ividades
desenvolvidasi desempenhar outras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO :
I ns t ruçao: Mestrado em educaçáo
Experiência: 02 anos de efetiva experiência



CÁRGO: SECRETARIA EXECUTM CODIGO: CPE 35

GRUPO OCUPACIONAL : AdMiNiSt TAt iVO Financeiro

SINTESE DAS ATRII]UICOES

Manter a agenda &tualizada. marcar. conl'irmar ou cencelar os
compromissos; providenciar reservas de hotel e passagens. anotar
e transmítir recados. fazer e receber chamadas
telefônicasiplanejar rotinss do superior imediato: rediSir
ol icios,portsrias. despachos, circulares. ordens de servico e
despacho; datilografar minutos de convênio. contratos. recibos e
quadros administrativos e projetosi secretariar reunióesl lazer
coleta e o registro de dados de interesse referentes ao setor 

'cornunicando-se com as fontes de informacoes e efetuando es
anotôçôes necessàrias para possibi I itar a preparaçào de
relatôrios de estudos e chefiai desempenhar outras tarefas
semelhantes.

REQUI§I'TOS PARA PROVIMENTO:
Inst rucao: 2-q grau completo
Experiência:
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CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM CODIGO: CPE 15

GRUPO OCUPACIONAL: TêcNíCO

S I NTESE DAS ATRIBUICOES

Auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades de saüde pública
sob a supervisáo e orientacáo do mêdico. odontôlogo e enl'ermeiro:
cumprir ou lazer cumprir prescricôes médicas ou Õdontolôgicas e
auxiliar em intervençao cirürgical esterilizar e conservar o
instrumental mêdico e odontolôgicoi observar e registrar o
instrumental mêdico e odôntolôgico: observar e reBistrar sintomas
e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento
de autoridade superiori participar da preparêçào e assistência a
pacientes no periodo prê e pós operatório nos trabalhos de
obstetrlcia e ainda em exames especial izados i part icipar de
programâs comunitârios de saüde prevent iva e curativai participar
de proSramas de aprimoramento profissionâl i organizar e controlar
o arquivo médico e odontolôgicoi desempenhar outras tarefas
seme lhantes.

REQUISITOS PARA PROV I MENTO :

I ns t ruçÀo: 2q grau completo
Experiência:

Têcn i co de Enfermagem



CARGO: TEI-EFON I §TA CoDIGO: CPE l0

GRUPO OCUPACIONAL: Administrat ivo-F'inanceiro

SINTE§E DAS ATRIBUICOES

Operar troncos e ramais telefônicos, fazet atender e completar
ligaçóes internas e externas; lazer e controlar o nümero de
I igaçôes urbanês e interurbanas diárias e mensais: receber.
transmitir recados e mensâgens i ânotando dados pessoais e
comerciais do interessado. prestando informacôes que se fizerem
necessàrias e guardando o devido sigilo; orSanizar e manter
atual izados l ichârios e I istas telefônicas com todos os dados
importantes para contatos do ôrgâor comunicar a chefia de
distürbios verificados no sistema teler'ônico do ôrgáo;
desempenhar out ras tarefas semelhantes.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO
Instruçôes: lq Grau incompleto
Experiência:
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ANExo vII - Lei Í\o 044/93

CARGOS TEMPORARIOS - ATE 3I/12/93

QUANT .CARGO

Aux i I iar
Aux i I iar
Auxi I iar
Aux i I iar
Aux i I iar
Aux i I iar
Aux i I iar
Aux i I iar
Auxi I iar
Aux i I iar
Aux i I iar
Auxiliar
Faxineira
Mecânico
Motorista
operador de màqu i nas
Porte i ro se rven t e
Vigia
Vigia Noturno
ze I ador

de Assist.
de Assist.
da cr e che
de Ens i no I
de Ens ino I
de Coleta d
de Manut enç
de serviços
de servicos
de se rv i cos
de servi ços

0l
03
03
o7
08
01
0l
o1
o2
01
0l
ol
04
o2
10
06
o2
04
03
o2

na Horta Comunitària

COD .

CT 10
cT 10
CT 10
cr 35
CT 40
cr 05
cT 05
cT 05
CT 10
CT 05
cT 10
CT 05
cT 05
cT 15
CT 15
CT 25
CT 05
cr 05
cT 05
CT 05

E OLIVEIRA

social
ao Menor

I
e Lixo
âo
Gera i s
cerais I
de Saüde
de Saúde I

ALB I CUE CUNHA
Prefe i to Municipal

E

s e rl
AS

inistracâo ea


