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LEI Nº 174, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

 
 

Dispõe sobre a  Reestruturação  do  Plano  de 

Cargos, Carreira e remuneração dos 

Servidores Públicos do Município de Acará e 

dá outras Providencias. 

 
A PREFEITA  MUNICIPAL DO ACARÁ, no  Estado do Pará, no uso das atribuições  que 

lhes são  conferidas pela  Lei Orgânica do Município, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

 
Art.1º- O Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Acará 
obedece ao regime jurídico estatutário de acordo com a  lei que estabelece o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Municipais e estrutura-se em um quadro que se compõe de: 

I – Quadro Permanente de Cargos de Provimento efetivo, com os respectivos grupos e sub 

grupos ocupacionais e classes de cargos; 

II – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão e Quadro das Funções Gratificadas; 
III – Quadro de Cargos em Extinção que compreende o Grupo Especial de Servidores Estáveis, 

com os respectivos cargos em extinção à medida que forem ficando vagos. 

 
Art.2º- Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

I - quadro de pessoal é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, cargos de provimento 
em comissão e de funções gratificadas existentes no Município do Acará 

II - cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor 

público, criado por lei, com denominação própria, número certo e nível de vencimento 

padronizado a ser pago pelos cofres públicos; 
III - servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento 
efetivo ou em comissão; 

IV - classe de cargos é o agrupamento de cargos da mesma  natureza funcional e grau de 

responsabilidade,  mesmo  nível  de  vencimento,  mesma  denominação  e  substancialmente 

idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício; 

V - carreira é a série de classes do mesmo grupo ocupacional, semelhantes quanto à natureza do 

trabalho e hierarquizadas segundo o grau de complexidade das atribuições dos cargos que a 

compõem; 

VI - classe isolada é a classe de cargos que não constitui carreira; 

VII - grupo ocupacional é o conjunto de categorias ou de carreira com afinidades entre si quanto 
à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho; 

VIII - nível é o símbolo atribuído ao conjunto de classes  equivalentes  quanto ao grau de 

dificuldade, responsabilidade ou escolaridade, visando determinar a faixa de vencimentos a elas 
correspondentes; 

IX - faixa de vencimentos é a escala de padrões de vencimentos atribuídos a um determinado 

nível; 

X - padrão de vencimento é a letra que identifica o vencimento atribuído ao servidor dentro da 
faixa de vencimentos da classe que ocupa 

XI - interstício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor 

se habilite à progressão ou à promoção; 
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XII - progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, 

imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence pelo critério de 

merecimento, observadas as normas estabelecidas no Capítulo III desta Lei e em regulamento 

específico; 

XIII - promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àquela a que 

pertence, dentro da mesma carreira observada as normas estabelecidas no Capítulo IV desta Lei 

e em regulamento específico; 

XIV - função gratificada ou função de confiança é a vantagem pecuniária, de caráter transitório, 
criada para remunerar encargos, em nível de chefia e direção exercida, exclusivamente, por 

servidores ocupantes de cargo efetivo no Município do Acará; 

XV - cargo de provimento em comissão é o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, 

podendo ser preenchido, também, por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos estabelecidos em lei, conforme a circunstância. 

 
Art.3º - As classes de cargos do Quadro Permanente de Provimento Efetivo, com  quantitativos 
e níveis de vencimento estão distribuídos por grupos ocupacionais no Anexo I desta Lei. 

§ 1º. Os cargos de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos ocupacionais: 
I – Grupo Auxiliar 

II – Grupo de Apoio Administrativo 

III- Grupo dos Assistentes em Saúde 

IV –Grupo Técnico de Nível Médio 

V – Grupo Técnico de Nível Superior 

VI – Grupo dos Especialistas em Saúde 

 
§ 2°. Para os cargos do Grupo auxiliar é exigida a escolaridade até a ultima série  do ensino 
fundamental e está subdividido em 02 (dois) subgrupos: 

a) subgrupo I – escolaridade: ensino fundamental incompleto até a 5ºano do ensino fundamental 

ou equivalente. 
b) subgrupo II –escolaridade: ensino fundamental completo 
§ 3°. Para os cargos do Grupo de Apoio Administrativo é exigida escolaridade até o ensino 

médio completo e está subdivido em dois sub grupos: 

a) sub grupo I. – escolaridade: ensino fundamental completo 

b) sub grupo II – escolaridade: ensino médio completo; 
§4°. Para os cargos  do Grupo dos  Assistentes  em Saúde é exigida escolaridade de ensino 

fundamental  completo  e  habilitação  técnica  específica  de acordo  com  o  cargo  e  está  sub 

dividido em dois sub grupos: 

a) sub grupo I – escolaridade: ensino fundamental completo; 

b) sub grupo II – escolaridade: ensino médio e habilitação  técnica profissionalizante específica 

de acordo com o cargo e registro profissional. 

§ 5º. Para os Cargos do Grupo Técnico de Nível Médio é exigida escolaridade de ensino médio 

completo e habilitação técnica específica de acordo com o cargo e registro profissional, quando 

for o caso. 
§6° Para os cargos integrantes do Grupo Técnico de Nível Superior é exigido o Certificado e/ou 
Diploma reconhecido pelo MEC do curso de ensino superior na graduação específica do cargo e 

registro profissional. 

§7º Para os cargos integrantes do Grupo dos Especialistas em Saúde é exigido o Certificado 

e/ou Diploma reconhecido pelo MEC do curso de ensino superior na graduação específica do 

cargo e registro profissional. 

§8º- Os cargos integrantes do Grupo Assistentes e Especialistas em Saúde   terão jornada de 

trabalho conforme a legislação específica do  cargo e estarão sujeitos ao regime de  plantões e 

sobreavisos. 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

GABINETE DA PREFEITA 

Palácio da Cabanagem – Travessa São José nº. 120 – Praça da Matriz - Centro – Acará / Pará – CEP 68690-000 

Fone/Fax (91) 3732-1311 4 

 

 

 

 
§9º- A jornada de trabalho será fixada em razão das atribuições relacionadas aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) 

horas semanais e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas 

diárias, respectivamente. 
 

Art.4º -O quadro dos Cargos de Provimento em Comissão e Quadro das funções Gratificadas 

estão distribuídas no Anexo II, parte integrante desta Lei. 

§ 1º. Os Cargos de Provimento em Comissão destinam-se ao atendimento de encargos  de 

Direção e Assessoramento Superior ( DAS) e Direção e Assistência de Nível Intermediário 

(DAI), e seu provimento será em caráter provisório, fundado no critério de confiança do Chefe 

do Executivo. 

§ 2º O Quadro das Funções Gratificadas destina-se ao atendimento de atividades de Direção, 
Coordenadorias e Chefia de Setores na estrutura organizacional da administração municipal. 

 
Art.5º- O quadro em Extinção destina-se a agrupar o quadro Especial de Servidores Estáveis na 

forma do Artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, admitidos no 

serviço público municipal sem prestação de concurso público e estão distribuídos no Anexo III , 

parte integrante desta Lei 

 
CAPITULO II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 

Art.6º - O provimento dos cargos dar-se-á das seguintes formas: 

I - pelo enquadramento dos atuais servidores, conforme as nor mas estabelecidas no Capítulo X 

desta Lei; 
II - por  nomeação, precedida  de concurso público, nos termos  do inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal, tratando-se de cargo inicial de carreira ou de cargo isolado; 

III - por promoção, tratando-se de classe de cargos intermediária ou final de carreira; 
IV - pelas demais formas previstas em lei. 

 
Art.7º - Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos 

básicos e específicos estabelecidos para cada classe, constantes do Anexo I e IV desta Lei, sob 

pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie 

alguma  ou qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe 

der causa. 

§ 1° São requisitos básicos para provimento de cargo público: 

I - nacionalidade brasileira; 

II - gozo dos direitos políticos; 

III - regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino, e com as eleitorais; 
IV - idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

V - condições de saúde física e mental, compatíveis com o exercício do cargo ou função, de 

acordo com previa inspeção médica oficial, admitida a incapacidade física ou mental parcial, na 

forma dos  arts. 12 e 13 desta Lei e de regulamentação específica; 

VI - nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo; 

VII - habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 
§ 2º Lei específica, observada a lei federal, definirá os critérios para admissão de estrangeiros 

no serviço público municipal em Acará. 

 
Art. 8º - O provimento dos cargos integrantes do Anexo I desta Lei será autorizado pelo chefe 

do Poder Executivo do Município do Acará, mediante solicitação das chefias interessadas, desde 

que haja vaga e dotação orçamentária para atender às despesas. 
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§ 1º Da solicitação deverão constar: 

I - denominação e nível de vencimento da classe; 

II - quantitativo de cargos a serem providos; 

III - prazo desejável para provimento; 

IV - justificativa para a solicitação de provimento. 

 
§ 2º O provimento referido no caput deste artigo só se verificará após o cumprimento do 

preceito constitucional que o condiciona à realização de concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, observados a ordem 

de classificação e o prazo de validade do concurso. 

 
Art. 9º- O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos para 

inscrição dos candidatos serão fixados em edital que será divulgado de modo a atender ao 

princípio da publicidade. 

 
Art. 10- Não se realizará novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em 

concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado, para os mesmos cargos. 

 
Art. 11- É vedado, a partir da data de publicação desta Lei, o provimento dos cargos em 

extinção  que  integram  o  Quadro  de  Especial  de  Servidores  Estabilizados  da  Prefeitura 

Municipal estabelecidos no Anexo III desta Lei. 

 
Art. 12- Fica reservado às pessoas com deficiências nos termos   legais a o percentual de até 

20% (vinte por cento) dos cargos públicos do Quadro de Pessoal do Município de Acará. 

 
Art. 13- A Administração Municipal estimulará a criação e o desenvolvimento de programas de 

reabilitação ou readaptação profissional para  os servidores portadores de deficiência física, 

mental ou limitação sensorial para servidores do Quadro Permanente de Provimento Efetivo. 

 
Art. 14- Compete ao Chefe do Poder Executivo expedir os atos de provimento dos cargos da 

Prefeitura Municipal de Acará. 

Parágrafo Único. O ato de provimento deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, 
sob pena de nulidade: 

I - fundamento legal; 

II - denominação do cargo provido; 
III - forma de provimento; 

IV - nível de vencimento do cargo; 

V - nome completo do servidor; 

 
Art. 15- Os cargos do Quadro Permanente de Provimento efetivo que vierem a vagar, bem 

como os que forem criados por esta Lei, constantes no Anexo I, só poderão ser providos na 

forma  prevista  neste Capítulo  e  na  Lei  que  estabelece  o  Regime  Jurídico  dos  Servidores 

Públicos Municipais do Acará. 

Parágrafo Único. Excetua-se da proibição contida no caput deste artigo à contratação por 

tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 

municipal, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
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CAPÍTULO III DA 

PROGRESSÃO 

SEÇÃO I 

 
Art. 16- De acordo com o inciso XII do art. 2º desta Lei, progressão é a passagem do servidor 

de  seu  padrão  de  vencimento  para  outro,  imediatamente  superior,  dentro  da  faixa  de 

vencimentos da classe a que pertence. 

 
Art.17-  As  progressões  se  processarão  automaticamente  sempre  que  o  servidor  efetivo 

completar as exigências e os requisitos estabelecidos na Lei que estabelece o  Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Municipais do Acará. 

 
SEÇÃO II 

DA PROMOÇÃO 
 

Art. 18- De acordo com o inciso XIII do art. 2º desta Lei, promoção é a passagem do servidor 

para a classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira. 

§ 1º A promoção se processará a critério da Administração, quando for de interesse do trabalho, 

e dependerá sempre de existência de vaga e disponibilidade orçamentária. 

 
Art. 19- Os critérios de promoção contarão de regulamento específico. 

 
Art. 20- Para concorrer a promoção, o servidor deverá cumulativamente: 

I - ter cumprido o estágio probatório; 

II - ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de 
vencimento em que se encontre; 
III - estar em efetivo exercício no cargo. 
IV- ter escolaridade igual ou superior ao exigido para a classe. 

V- obter resultado na avaliação de desempenho periódico. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Art. 21- A avaliação de desempenho será apurada, anualmente, em Formulário de Avaliação de 

Desempenho analisado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 23 
desta Lei. 

 
Art.22- Os critérios para apuração de Avaliação de Desempenho serão definidos em 
regulamento específico. 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
 

Art.  23-  Fica  criada  a  Comissão  de  Desenvolvimento  Funcional  constituída  por  7  (sete) 

membros designados por ato do Poder Executivo, com a atribuição de proceder à avaliação 

periódica de desempenho, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamento específico. 

 
§ 1º Da Comissão deverá fazer parte os seguintes membros: 
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a) O Secretário Municipal de Administração, em virtude de ser sua atribuição a gestão de 

pessoal, planejamento, o controle e o encaminhamento da rotina administrativa e financeira da 

área de recursos humanos da Prefeitura; 

b) 1 (um) membro da Assessoria Jurídica; 

c) 1 (um) membro do órgão de Recursos Humanos da Prefeitura Município de Acará 

§  2º. Da Comissão,  também farão parte 04  (quatro)  membros  eleitos  entre os  servidores 
efetivos; 

a)1 (um) membro da Secretaria Municipal de Saúde, 

b) 1 (um) membro da Secretaria de Trabalho e Promoção Social; 

c) 1 (um) membro da Secretaria de Obras Públicas 

d) 1 (um) membro da Secretaria de Educação 

§ 3º . Os servidores eleitos entre seus pares serão designados pelo chefe do Poder Executivo 
através de Portaria para integrar a referida Comissão. 

 
Art. 24- A alternância dos membros constituintes da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

eleitos pelos servidores verificar-se-á a cada 2 (dois) anos de participação, observados, para a 

substituição  de  seus  participantes,  os  critérios  fixados  em  regulamentação  específica  e  o 

disposto neste Capítulo. 

 
Art.  25-  A  Comissão  de  Desenvolvimento  Funcional  terá  sua  organização  e  forma  de 

Funcionamento regulamentado por decreto do chefe do Poder Executivo. 

 
CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 26- Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, 

permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. 

 
Art. 27- Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado  em  lei,  nunca  inferior  a  um  salário  mínimo,  sendo  vedada  a  sua  vinculação  ou 

equiparação, conforme o disposto no inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1º. Os vencimentos dos ocupantes dos cargos públicos são irredutíveis, conforme o disposto 
no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 2º A remuneração observará o que dispõe a Constituição Federal. 

 
Art.  28- As  classes  de cargos  de provimento  efetivo  do Quadro de Pessoal  da  Prefeitura 

Municipal do Acará estão hierarquizadas por níveis de vencimento. 

§ 1º A cada nível corresponde uma faixa de vencimentos, composta de  padrões de vencimentos. 

§ 2º Os aumentos dos vencimentos respeitarão, preferencialmente, a política de remuneração 
definida nesta Lei, bem como seu escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais 

entre os níveis e padrões. 

 
Art. 29- A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo, 

bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá ser efetuada anualmente, por lei 

específica, obedecendo os índices oficiais do governo e sempre na mesma data, conforme o 

disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal. 

 
Art.  30-  O  Poder  Executivo  publicará  anualmente  os  valores  da  remuneração  dos  cargos 

públicos da Prefeitura Municipal do Acará conforme dispõe o art. 39, § 6º da Constituição 

Federal. 
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CAPÍTULO VII 

DA LOTAÇÃO 

Art. 31- Fica estabelecido o dia 01 de maio de cada ano como data-base da categoria dos 
servidores públicos do Acará. 

 
Art. 32- A lotação representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, 
necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas da Prefeitura Municipal do Acará. 

 
Art. 33- O Secretário Municipal de Administração estudará, anualmente, com os demais órgãos 

da Prefeitura, a lotação de todas as unidades em face dos programas de trabalho a executar. 

Parágrafo  único.  Partindo  das  conclusões  do  referido  estudo,  o  Secretário  Municipal  de 

Administração apresentará ao Prefeito Municipal a proposta de lotação geral da Prefeitura, da 

qual deverão constar: 

 
I - a lotação atual, relacionando as classes de cargos com os respectivos quantitativos existentes 

em cada unidade organizacional; 

II - a lotação proposta, relacionando as classes de cargos com os respectivos quantitativos 
efetivamente necessários ao pleno funcionamento de cada unidade organizacional; 

III - relatório indicando e justificando o provimento ou extinção de cargos vagos existentes, 

bem como a criação de novas classes de cargos indispensáveis ao serviço, se for o caso; 

IV - as conclusões do estudo, com a devida antecedência para que se preveja, na proposta 
orçamentária, as modificações sugeridas. 

 
Art. 34- A remoção do servidor do órgão em que estiver lotado, para ter exercício em outro, só 

se verificará mediante ato do chefe do Poder Executivo, para fim determinado e por prazo certo. 

Parágrafo único. Atendido sempre o interesse do serviço, o chefe do Poder executivo poderá 

alterar a lotação do servidor, ex-officio ou a pedido, desde que não haja desvio de função ou 

alteração de vencimento do servidor. 

CAPÍTULO VIII 

DA MANUTENÇÃO DO QUADRO 
 

Art. 35- Novas classes de cargos poderão ser incorporadas ao quadro permanente de cargos de 

Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Acará, observadas as disposições deste Capítulo. 

 
Art. 36- As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da realização do 

estudo anual de sua lotação, propor a criação de novas classes de cargos, sempre que necessário. 

§ 1º Da proposta de criação de novas classes de cargos deverão constar: 
I - denominação das classes que se deseja criar; 

II  -  descrição  das  respectivas  atribuições  e  requisitos  de  instrução  e  experiência,  para 

provimento; 

III - justificativa pormenorizada de sua criação; 
IV - quantitativo dos cargos da classe a ser criada; 

V - nível de vencimento das classes a serem criadas. 

 
§ 2º O nível de vencimento das classes deve ser definido considerando-se os seguintes fatores: 

I - grau de instrução requerido para o desempenho da classe; 

II - experiência exigida para o provimento da classe; 

III - grau de complexidade e responsabilidade das atribuições descritas para a classe. 
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§ 3º A definição do nível de vencimento deverá resultar da análise comparativa dos fatores das 

classes a serem criadas com os fatores das classes já existentes no Quadro Permanente dos 

Cargos em Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Acará. 

 
Art.37- Cabe ao responsável pela Secretaria Municipal de Administração analisar a proposta e 
verificar: 
I - se há dotação orçamentária para a criação da nova classe; 

II - se suas atribuições estão implícitas ou explícitas nas descrições das classes já existentes. 

 
Art.38- Aprovada, a proposta será enviada ao Prefeito Municipal que, se estiver de acordo, a 

encaminhará, em forma de projeto de lei, à Câmara Municipal, para aprovação. 

Parágrafo único. Se o parecer for desfavorável pela inobservância de qualquer dos incisos do 
artigo anterior, o Secretário Municipal de Administração encaminhará cópia da proposta ao 

Prefeito Municipal, com relatório e justificativa do indeferimento. 

 
Art. 39- Aprovada a criação das novas classes, deverão ser essas incorporadas ao Quadro 

Permanente de Cargos de Provimento Efetivo. 

 
CAPÍTULO IX DA 

CAPACITAÇÃO 

 
Art.  40- Fica  instituída  como  atividade permanente na  Prefeitura  Municipal  de Acará, a 
capacitação dos  servidores efetivos, tendo como objetivos: 

I - criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da 

função pública; 
II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no 
sentido de obter os resultados desejados pela Administração; 

III - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante 
aperfeiçoamento dos servidores; 

IV  - integrar  os  objetivos  pessoais  de cada  servidor,  no  exercício  de suas  atribuições,  às 

finalidades da Administração como um todo. 

 
Art. 41- Serão três os tipos de capacitação: 

I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, através de 

informações sobre a organização e o funcionamento dos órgãos municipais e de transmissão de 

técnicas de relações humanas; 

II  -  de formação,  objetivando  dotar  o servidor  de  conhecimentos  e técnicas  referentes  às 

atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e preparando-o para a 

execução de tarefas mais complexas, com vistas à promoção; 

III - de adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções 

quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento. 

 
Art. 42- O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático e será ministrado, direta ou 

indiretamente, pela Prefeitura Municipal de Acará: 

I - com a utilização de monitores locais; 

II - mediante o encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por instituições 
oficiais ou especializadas, sediadas ou não no Município; 

III - através da contratação de especialistas ou instituições especializadas, mediante convênio, 

observada a legislação pertinente. 

 
Art. 43- As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento: 
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I  -  identificando  e analisando,  no  âmbito  de  cada  órgão,  as  necessidades  de treinamento, 

estabelecendo programas prioritários e propondo medidas necessárias ao atendimento das 

carências identificadas e à execução dos programas propostos; 

II - facilitando a participação dos servidores efetivos nos programas de capacitação e tomando 

medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não causem prejuízos ao 

funcionamento regular da unidade administrativa; 

III - desempenhando, dentro dos programas de treinamento aprovados, atividades de instrutor; 

IV - submetendo-se a programas de treinamento relacionados às suas atribuições. 

 
Art.44- O Secretário Municipal de Administração, através do órgão de Recursos Humanos, em 

colaboração  com  os  demais  órgãos  de  igual  nível  hierárquico,  elaborará  e  coordenará  a 

execução de programas de treinamento. 

Parágrafo único. Os programas de capacitação serão elaborados, anualmente, a tempo de se 

prever, na proposta orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação. 

 
Art. 45- Independentemente dos programas previstos, cada chefia desenvolverá, com todos os 

servidores, atividades de treinamento em serviço, em consonância com o programa de 

capacitação estabelecido pela Administração Municipal, através de: 

I - reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviço; 

II - divulgação de normas legais e aspectos técnicos relativos ao trabalho e orientação quanto ao 

seu cumprimento e à sua execução; 

III - discussão dos programas de trabalho do órgão que chefia e de sua contribuição para o 
sistema administrativo; 

IV - utilização de rodízio e de outros métodos de capacitação em serviço, adequados a cada 

caso. 

 
CAPÍTULO X 

DAS NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 46- Os servidores ocupantes do Quadro Permanente dos Cargos de Provimento Efetivo 

serão automaticamente enquadrados nos cargos previstos no Anexo I, cujas atribuições sejam da 

mesma natureza e mesmo grau de dificuldade e responsabilidade dos cargos que estiverem 

ocupando na data de vigência desta Lei, observadas as disposições deste Capítulo. 

§ 1º Os servidores efetivos que passaram a executar atividades diferentes das dos cargos para os 

quais  foram nomeados,  deverão retornar  a  exercer  as  atribuições  relativas  aos  cargos  que 

ocupavam anteriormente à ocorrência do desvio. 

§  2º  Os  servidores  estabilizados  pelo  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 

Transitórias – ADCT que posteriormente prestaram concurso público e foram aprovados passam 

a integrar o Quadro Permanente dos Cargos de Provimento Efetivo. 

 
Art. 47- O Chefe do poder executivo designará Comissão de Enquadramento constituída por 6 

(seis) membros, presidida pelo Secretário Municipal de Administração e da qual fará parte 

também, um advogado da Prefeitura e o responsável pelo órgão de Recursos Humanos da 

Prefeitura. 

Parágrafo Único: Os demais membros serão eleitos entre os servidores ocupantes do Quadro 

Permanente dos Cargos de Provimento Efetivo, em Assembléia Geral. 
I – Os nomes dos servidores eleitos serão encaminhados ao Poder executivo para nomeação. 

 
Art. 48 - Caberá à Comissão de Enquadramento: 

I - elaborar normas de enquadramento e submetê-las à aprovação do chefe do Poder Executivo, 
que poderá revisá-las; 
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II - elaborar as propostas de atos coletivos de enquadramento e encaminhá-las ao Chefe do 

Poder Executivo; 
§ 1º Para cumprir o disposto no inciso II deste artigo, a Comissão se valerá dos assentamentos 

funcionais dos servidores e de informações colhidas junto às chefias dos órgãos onde estejam 

lotados. 

§ 2º Os atos coletivos de enquadramento serão baixados através de decreto municipal sob a 
forma de listas nominais, em até 90 (sessenta) dias após a data de publicação desta Lei. 

 
Art.49- Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos. 

§ 1º O servidor enquadrado ocupará, dentro da faixa de vencimentos da classe do novo cargo, o 

padrão cujo vencimento seja igual ao do cargo que estiver ocupando na data da vigência desta 

Lei. 

§ 2º Não havendo coincidência de vencimentos, o servidor ocupará o padrão imediatamente 

superior dentro da faixa de vencimentos estabelecida para o cargo em que for enquadrado. 

§ 3º Não sendo possível encontrar, na faixa de vencimentos, valor equivalente ao vencimento 

percebido pelo servidor, este ocupará o último padrão da faixa de vencimentos do cargo em que 

for enquadrado e terá direito à diferença, a título de vantagem pessoal. 

§ 4º Sobre a diferença objeto do parágrafo anterior, que será incorporada para fins de 
aposentadoria, incidirão todos os reajustes concedidos pelo Governo Municipal. 
§ 5º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em substituição. 

 
Art. 50 - No processo de enquadramento serão considerados os seguintes fatores: 

I - atribuições realmente desempenhadas pelo servidor em seu órgão de lotação; 
II - nomenclatura e descrição das atribuições do cargo para o qual o servidor foi admitido ou 

reclassificado, quando for o caso; 

III - nível de vencimento do cargo; 
IV - grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 

§ 1º O requisito a que se refere os incisos IV deste artigo só será dispensado para atender 
unicamente a  situações  preexistentes  à  data  de vigência  desta  Lei  e somente para  fins  de 

enquadramento. 

§ 2º Não se inclui na dispensa objeto do § 1o deste artigo o requisito de habilitação legal para o 

exercício de profissão regulamentada, previsto no inciso V deste artigo. 

 
Art. 51- As listas nominais de enquadramento dos servidores municipais estabilizados deverão 

ser publicadas no prazo máximo de 20 (trinta) dias após a conclusão dos atos coletivos de 

enquadramento, devendo o órgão de Recursos Humanos providenciar a intimação pessoal de 

cada um deles acerca de seu respectivo enquadramento. 

 
Art. 52- O servidor que entender que seu enquadramento tenha sido feito em desacordo com as 

normas desta Lei poderá, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, encaminhar ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal petição de revisão de enquadramento, devidamente fundamentada e 
protocolada. 

§ 1º O Prefeito Municipal, após consulta à Comissão de Enquadramento, deverá decidir sobre o 

requerido, nos 10 (dez) dias úteis que se sucederem ao recebimento da petição, encaminhando o 

despacho ao responsável pelo órgão de Recursos Humanos, para que seja  dada ciência ao 

servidor requerente. 

§ 2º Em caso de indeferimento do pedido, o responsável pelo órgão de Recursos Humanos dará 
ao servidor conhecimento dos motivos do indeferimento, bem como solicitará sua assinatura no 

documento a ele pertinente. 
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§ 3º Sendo o pedido deferido, a ementa da decisão do Chefe do Poder executivo deverá ser 

publicada em órgão oficial do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do 

término do prazo fixado no §1o deste artigo. 

 
Art. 53- Os cargos vagos  existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura antes  da data de 

vigência desta Lei e os que forem vagando em razão do enquadramento previsto neste Capítulo 

ficarão automaticamente extintos. 

 
CAPÍTULO XI 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

Art. 54- De acordo com o inciso XV do art. 2º desta Lei cargo de provimento em comissão é o 

cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido, também, por servidor de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, conforme a 

circunstância. 

§ 1º Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento de encargos de direção, 

chefia e assessoramento. 

 
Art. 55- O servidor efetivo, quando ocupar cargo em comissão, poderá optar pela remuneração 

deste,  ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida  de gratificação de função fixada  no 

Anexo II – quadro das Funções Gratificadas. 

Parágrafo único. A gratificação prevista no caput deste artigo será calculada sobre o valor do 
vencimento base do servidor efetivo. 

 
Art. 56- Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da estrutura 

administrativa da Prefeitura são os constantes do Anexo II desta Lei, acompanhados dos seus 

símbolos e valores. 

§   1°.   As   funções   gratificadas   mencionadas   no   caput   deste   artigo   serão   assumidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal do Acará. 

§  2°.  Lei  específica  estabelecerá  casos,  condições  e  percentuais  mínimos  dos  cargos  em 
comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. 
§ 3°. É vedada à acumulação de duas ou mais funções gratificadas. 

§ 4° O percentual previsto no anexo II do quadro das Funções Gratificadas será calculado sobre 
o valor do vencimento base do servidor efetivo. 

 
Art.57- Extinto qualquer órgão da estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se-á o 

cargo comissionado ou a função gratificada correspondente à sua direção ou à sua chefia. 

 
Art. 58- Fica vedado conceder gratificações para exercício de atribuições específicas, quando 

estas forem inerentes ao desempenho do cargo. 

 
CAPÍTULO XII DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 
 

Art. 59- O decreto aprovando o Enquadramento do Servidor no Quadro de Pessoal indicará o 

nome do servidor, a denominação do seu cargo, o nível e o padrão salarial ou de vencimento em 

que for enquadrado. 

 
Art.  60-  Os  servidores  estabilizados  pelo  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 

Transitórias  -  ADCT,  quando forem aprovados  em  concurso público,  serão imediatamente 
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efetivados e enquadrados nas classes constantes da Parte Permanente do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal do Acará conforme os cargos constantes do Anexo I desta Lei. 

 
Art. 61- Os servidores não estáveis e não concursados serão exonerados, caso a despesa com 

pessoal ultrapasse o limite estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000, após a redução de 

pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções gratificadas, 

de acordo com o disposto no § 3o do art. 169 da Constituição Federal. 

§  1º  Se as  medidas  adotadas  com base no  caput  deste artigo  não  forem suficientes  para 

assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida no caput deste artigo, o 

servidor  estável  poderá  perder  o  cargo,  desde  que  o  ato  normativo  motivado  pelo  Poder 

Executivo Municipal especifique a atividade funcional e o órgão ou unidade administrativa 

objeto da redução de pessoal, conforme o disposto o § 1o do art. 169 da Constituição Federal. 

§ 2º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização 

correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 3º O cargo objeto das reduções previstas nos parágrafos anteriores será considerado extinto, 

vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo 

prazo de 4 (quatro) anos. 

§ 4º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no 

§ 1º deste artigo. 

 
Art.  62-  Consideram-se  servidores  não  estáveis,  para  fins  do  art.  61  desta  Lei,  aqueles 

admitidos na Prefeitura Municipal do Acará sem concurso público de provas ou provas e títulos 

após o dia 05 de outubro de 1983. 

 
Art. 63- O regime de trabalho dos servidores municipais será de 40 (quarenta) horas semanais, 
ressalvando-se as categorias amparadas por legislação especifica. 

 
Art. 64- O regime de trabalho sujeito a plantões ou a regime especial terá seu valor fixado 

levando-se em consideração o interesse e a conveniência da administração e será regulamentado 

por ato do Executivo Municipal. 

 
Art. 65- Fica assegurado aos servidores municipais: 

I- O salário família nos termos da legislação federal, 
II - O adicional de horas extras, quando se fizer necessária, não podendo exceder a 60 horas 

mensais, 

III – Diárias, ajuda de custos, plantões e sobreavisos que serão regulamentados através de 
Decreto Municipal. 

IV- Demais vantagens garantidas no Regime Jurídico dos servidores Públicos Municipal. 

 
Art. 66- Os novos cargos criados com vencimento, quantitativos, habilitação e síntese das 

atribuições são os constantes no anexo I e as atribuições são as descritas no Anexo IV desta Lei. 

 
Art.  67  -  O  vencimento-base  do  servidor  que  tiver  uma  carga  horária  diferenciada  da 

estabelecida para sua categoria funcional no Anexo I desta Lei será sempre proporcional à sua 

jornada de trabalho. 

 
Art.68- Excetuam-se das disposições desta lei, os membros do magistério público municipal, 

sujeitos ao plano de carreira estabelecido em lei específica. 

 
Art. 69- A cada ano, após definida a proposta orçamentária do Município serão expedidos, pelo 

Prefeito Municipal, os critérios de promoções propostas pela Comissão de Desenvolvimento 

Funcional. 
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Art.  70- Dentro  de 180  (cento  e  oitenta) dias  a  contar  da  vigência  desta  Lei,  o  Prefeito 

Municipal regulamentará, por ato próprio, os critérios de promoção. 

 
Art. 71- As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta de dotação 
própria do orçamento vigente, suplementada se necessário. 

 
Art.  72-  Os  vencimentos  serão  devidos  a  partir  da  publicação  dos  atos  coletivos  de 
enquadramento referidos no art. 59 desta Lei. 

 
Art. 73- São partes integrantes da presente Lei os Anexos I, II, III e IV que a acompanham. 

 
Art.   74-   Revogam-se  as   disposições   em  contrário   e   em   especial  a   Lei   Municipais 

nº 015/2005. 

 
Art. 75- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal do Acará em 30 de novembro de 2011 

 

 
 

Francisca Martins Oliveira e Silva 

Prefeita Municipal 



ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 174/2011

QUADRO PERMANENTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

Codigo Denominacao Escolaridae/Habilitação Exigida
Vencimento 

Base

Nº. Atual de 

Cargos

Nº de Cargos 

Ocupados

Nº de  Cargos 

Criados

Nº Vagas 

Abertas

Total de 

Cargos

GA-01 Auxiliar de Servicos Gerais E.Fund.Incomp. 545,00           280                     252                 232                  260                    512                 

GA-02 Aux. de Servicos Urbanos/Gari E.Fund.Incomp. 545,00           40                       7                     -                      33                      40                   

GA-03 Coveiro E.Fund.Incomp. 545,00           4                         -                      -                      4                        4                    

GA-04 Vigia E.Fund.Incomp. 545,00           120                     104                 30                    46                      150                 

GA-05 Auxiliar de  Mecânico E.Fund.Incomp. 545,00           12                       12                   -                      -                        12                   

GA-06 Operador de Embarcação E.Fund.Incomp. 545,00           18                       1                     -                      17                      18                   

GA-07 Agente de Manutenção E.Fund.Incomp. 600,00           40                       23                   -                      17                      40                   

GA-08 Motorista de Veículos Leves E. Funda e CNH B ou C 650,00           20                       3                     -                      17                      20                   

GA-09 Motorista de Veic.Pesados Ensino Funda 650,00           20                       7                     -                      13                      20                   

GA-10 Op. De Equipamentos Leves Ensino Funda 650,00           5                         -                      -                      5                        5                    

GA-11 Op. Máquinas Pesadas Ensino Funda 700,00           15                       5                     -                      10                      15                   

GA-12 Mecânico de Veículos e Máquinas Ensino Funda 700,00           6                         4                     -                      2                        6                    

GAD-01 Aux. de  Administração Ensino Fundamental 545,00           180                     130                 -                      50                      180                 

GAD-02 Ag. De Fiscalização Ensino Fundamental 600,00           10                       6                     -                      4                        10                   

GAD-03 Almoxarifado Ens. Fund. E Curso na área 600,00           10                       3                     -                      7                        10                   

GAD-04 Assistente de Administração Ensino Medio e Informática 650,00           90                       19                   -                      71                      90                   

GAD-05 Assistente de Biblioteca Ensino Medio e conhec.área 650,00           4                         3                     -                      1                        4                    

GAD-06 Fiscal de Tributos Ens. Medio e conhec.legis tributária 650,00           5                         1                     -                      4                        5                    

GRUPO AUXILIAR I

GRUPO AUXLIAR II

GRUPO 

ADMINISTRATIVO



ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 174/2011

QUADRO PERMANENTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

Codigo Denominacao Escolaridae/Habilitação Exigida
Vencimento 

Base

Nº. Atual de 

Cargos

Nº de Cargos 

Ocupados

Nº de  Cargos 

Criados

Nº Vagas 

Abertas

Total de 

Cargos

GAS-01 Agente Comunitário de Saúde Ens.Fundamental e Curso Introdut 545,00           240                     46                   194                    240                 

GAS-02 Agente de Combate as Endemias Ens.Fundamental e Curso Introdut 545,00           10                       2                     8                        10                   

GAS-03 Atendente de Consultorio Dentario Ens. Médio/Curso Téc. E  Reg.Prof 650,00           6                         3                     -                      3                        6                    

GAS-04 Agente de Vigilancia  Sanitária Ensino Médio e curso na área 650,00           10                       3                     -                      7                        10                   

GAS-05 Tec. Laboratórios Médicos Ensi. Médio/Curso Técnico 700,00           5                         1                     -                      4                        5                    

GAS-06 Tec. Em Radiologia  Médica Ens. Médio/Curso Tec e Reg.prof. 700,00           4                         -                      -                      4                        4                    

GAS-07 Tec. Instrumentação Cirugica E.Medio/Curso Téc em Inst. Cirurgica 700,00           -                          -                      2                      2                        2                    

GAS-08 Tec.Enfermagem E. Medio/CursoTec em Enf. Reg.Coren 700,00           60                       30                   -                      30                      60                   

GAS-09 Tec. Em Higiene Bucal Ens. Médio/Curso  Téc. e  Reg.Prof. 700,00           4                         -                      -                      4                        4                    

GTNM-01 Desenista Projetista Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           2                         -                      -                      2                        2                    

GTNM-02 Técnico Agrícola Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           5                         5                     -                      -                        5                    

GTNM-03 Topógrafo Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           2                         1                     -                      1                        2                    

GTNM-04 Técnico em Contabilidade Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           2                         -                      -                      2                        2                    

GTNM-05 Técnico em Seg. Trabalho Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           2                         -                      -                      2                        2                    

GTNM-06 Técnico de Informática Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           10                       3                     -                      7                        10                   

GTNM-07 Técnico em Estradas Ens. Médio/Curso Tec./Reg.Prof. 700,00           2                         -                      -                      2                        2                    

GTNS-01 Adm. Hospitar Ens.Superior /Reg. Prof.CRA 1.800,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GTNS-02 Advogado Ens.Superior/Reg.Prof.OAB 1.560,00        -                          -                      2                      2                        2                    

GRUPO TÉCNICO 

NÍVEL MÉDIO

GRUPO TÉCNICO 

NÍVEL SUPERIOR

GRUPO DOS 

ASSISTENTES DE 

SAÚDE 



ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 174/2011

QUADRO PERMANENTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

Codigo Denominacao Escolaridae/Habilitação Exigida
Vencimento 

Base

Nº. Atual de 

Cargos

Nº de Cargos 

Ocupados

Nº de  Cargos 

Criados

Nº Vagas 

Abertas

Total de 

Cargos

GTNS-03 Assistente Social Ens. Superior/Reg.Profissional 1.560,00        7                         1                     3                      9                        10                   

GTNS-04 Analista de Sistema Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         -                      -                      2                        2                    

GTNS-05 Arquiteto Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GTNS-06 Bibliotecário Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         -                      -                      2                        2                    

GTNS-07 Nutricionista Grad. Nutrição/Reg.Profissional 1.560,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GTNS-08 Contador Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        6                         1                     -                      5                        6                    

GTNS-09 Engenheiro Agrônomo Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         -                      -                      2                        2                    

GTNS-10 Engenheiro Civil Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         -                      -                      2                        2                    

GTNS-11 Psicólogo Grad. psicologia/Reg. Prof. 1.560,00        4                         -                      -                      4                        4                    

GTNS-12 Engenheiro Sanitarista Ens.Superior /Reg. profissional 1.560,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GES-01 Enfermeiro Grad.Enfermagem/Reg.Prof. COREN 2.000,00        15                       2                     -                      13                      15                   

GES-02 Farmaceutico Bioquímico Grad.Farm.Esp.Bioq./Reg.Prof. 1.560,00        4                         1                     -                      3                        4                    

GES-03 Fisioterapeuta Grad.Fisioterapia/Reg. Prof. 1.800,00        2                         -                      -                      2                        2                    

GES-04 Fonoaudiólogo Grad.Fonoaudilogia/Reg.Prof. 1.560,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GES-05 Odontólogo Grad.Odontologia/Reg.Prof. 1.560,00        5                         1                     4                      8                        9                    

GES-06 Médico Veterinário Grad.Med.Veterinária/Reg.Prof. 2.000,00        2                         1                     -                      1                        2                    

GES-07 Médico Clínico  Geral Graduação Medicina/Reg.Prof. 5.200,00        4                         1                     6                      9                        10                   

GES-08 Médico Pediatra Grad.Med.Esp.Pediatria/Reg.Prof. 5.200,00        3                         -                      -                      3                        3                    

GRUPO TÉCNICO 

NÍVEL SUPERIOR

GRUPO TÉCNICO 

NÍVEL SUPERIOR

GRUPO DOS 

ESPECIALISTAS DA 

SAÚDE



ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 174/2011

QUADRO PERMANENTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

Codigo Denominacao Escolaridae/Habilitação Exigida
Vencimento 

Base

Nº. Atual de 

Cargos

Nº de Cargos 

Ocupados

Nº de  Cargos 

Criados

Nº Vagas 

Abertas

Total de 

Cargos

GES-09 Med.Ortopedia-Traumatologia Grad.Med.Esp.Corresp./Reg.Prof. 5.200,00        4                         1                     -                      3                        4                    

GES-10 Med.Ginecologista/Obstetra Grad.Med.Esp.Corresp./Reg.Prof. 5.200,00        3                         -                      -                      3                        3                    

GES-11 Médico Cirurgião Grad.Med.Esp.Corresp./Reg.Prof. 6.500,00        3                         -                      -                      3                        3                    

GES-12 Médico Psiquiatra Grad.Med.Esp.Corresp./Reg.Prof. 5.200,00        -                          -                      1                      1                        1                    

GES-13 Terapeuta Ocupacional Grad. Em Terapia/Reg.Prof. 1.560,00        -                          -                      1                      1                        1                    

Total de Cargos 1.323                  688                 281                  916                    1.604              

GRUPO DOS 

ESPECIALISTAS DA 

SAÚDE

GRUPO DOS 

ESPECIALISTAS DA 

SAÚDE



ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - DAS E DAI

CÓDIGO CARGO DENOMINAÇÃO QUANT. VENCIMENTO (R$) REQUISITO JORNADA DE TRABALHO

DAS-01 ASSESSORIA TÉCNICA I PROCURADOR 1                                           3.500,00                       N.SUPERIOR/ADV-OAB DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

ASSESSOR JURÍDICO 3                                           

CONTROLE INTERNO 3                                           

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2                                           

TESOUREIRO 1                                           

DAS-03 ASSESSOR CONTÁBIL 2                                           2.500,00                       CONTADOR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DAS-04 CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 1                                           2.000,00                       NIVEL MÉDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DA1-01 ASSESSOR V 10                                         1.200,00                       NIVEL MEDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DA1-02 ASSESSOR IV 10                                         1.000,00                       NIVEL MEDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

ASSESSOR III 14                                         

AGENTE DISTRITAL 4                                           

DAÍ-04 ASSESSOR II 25                                         600,00                          NIVEL MÉDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DAI-05 ASSESSOR I 25                                         550,00                          NIVEL MÉDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

101                                       

CODIGO DENOMINACAO QUANT.
GRATIFICAÇÃO SOBRE 

SALÁRIO BASE
REQUISITO JORNADA DE TRABALHO

FG-01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO/DIVISÃO 40                                                     60% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FG-02 COORD. DE PROG.E PROJETOS 20                                                     55% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FG-03 CHEFE DE SETOR 50                                                     50% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FG-04 GRAT.ESPECIAL 10                                                     45% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FG-05 SECRETARIA DE GABINETE 12                                                     40% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FG-06 ENCARREGADO DE SERV/TAREFA 20                                                     35% SERVIDOR EFETIVO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

152                                                   

800,00                          NIVEL MEDIO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TOTAL

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

TOTAL

DAS-02 ASSESSORIA TÉCNICA II 3.000,00                       N.SUPERIOR

DAI-03 ASSESSOR III



ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO

01.1 Guarda Municipal I Ensino Fundamental 545,00               3 3

01.2 Recepcionista Ensino Fundamental 545,00               1 1

01.3 Pedreiro Ensino Fundamental 545,00               2 2

01.4 Eletricista Ensino Fundamental 545,00               1 1

01.5 Carpinteiro Ensino Fundamental 545,00               1 1

01.6 Braçal Ensino Fundamental 545,00               1 1

01.7 Secretário Escolar Ensino Fundamental 545,00               2 2

01.8 Marinheiro Aux. Máquinas Ensino Fundamental 545,00               1 1

01.9 Marinheiro Aux.Convês Ensino Fundmaental 545,00               2 2

01.10 Auxiliar Administrativo III Ensino Fundamental 678,00               1 1

01.11 Auxiliar Administrativo IV Ensino Fundamental 1.500,00            3 3

01.12 Auxiliar administrativo V Ensino Fundamental 545,00 1 1

01.13 Auxiliar Administrativo VII Ensino Fundamental 800,00 1 1

01.14 Aux. Administrativo XI Ensino Fundamental 700,00 4 4

01.15 Aux. Administrativo XII Ensino Fundamental 650,00 1 1

01.16 Auxiliar de Enfermagem Ensino Fundamental 545,00 1 1

26 26

Nº. Atual de 

Cargos

Nº de cargos 

Vagos

Nº Total de 

Cargos

TOTAL 

QUADRO AUXILIAR

Codigo Denominacao Escolaridade 
Vencimento 

Base



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.



ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011

TABELA DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES

Código Cargo
Escolaridade/ 

Habilitação
Síntese das Atividades

GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas
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GA-01
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos

prédios públicos e de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de

documentos, mensagens, encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de

dependências e prédios; execução de outras atividades correlatas.

GA-02
Auxiliar de serviços 

urbanos /Gari

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo

, executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos,

cuidar de jardins públicos e outras atividades correlatas

GA-03 Coveiro

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades relativas à sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e

moldando lajes para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das spulturas.

Executar atividades de limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro,

paredes e similares e outras atividades afins.

GA-04 Vigia

Ensino 

fundamental  

incomp.

Atividades de vigilancia de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças,

parques, hortos florestrais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público.

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; gigiar matariais e equipamentos destinados a

boras, praticar atos necessários para impedir a invação de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando

ajuda policial. zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilancia.  Desempenhar outras atividades afins.

GA-05 Auxiliar de Mecânico

Ensino 

fundamental  

incomp.

executar, sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores de autos, zelar pela conservação e segurança

dos  materias da oficina. Desempenhar outras atividades afins.

GA-06
Operador de 

Embarcação

Ensino 

fundamental  

incomp

conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou materias sob sua

responsabilidade.Desempenhar atividades afins.

GA-07
Agente de 

Manutenção

Ensino 

fundamental  

incomp

Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica,

borracharia, lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins.

GA-08
Motorista de 

Veículos Leves 

E. fund, incomp. /

C.N.H. B ou C

Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos.Desempenhar outras

atividades afins.

GA-09
Motorista de 

Veículos Pesados

E. fund, incomp. /

CNH D ou E

Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar  outras atividades afins.

GA-10
Operador de 

Equipamentos Leves
E. fund, incomp.

executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Motoserra, trator de pneu etc.Desempenhar

outras atividades afins.

GA-11
Operador de 

Máquinas Pesadas
E. fund, incomp.

executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas.

GA-12
Mecânico de 

Veículos e Máquinas
E. fund, incomp.

executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.Desempenhar outras

atividades afins.
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GAD-01
Auxiliar de 

Administração

Ensino 

fundamental

executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários

diversos; operar máquinas copiadoras; receber e orientar o público.

GAD-02
Agente de 

Fiscalização

Ensino 

fundamental

fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração

municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente;

atividades de cadastramento; outras atividades correlatas.

GAD-03 Almoxarife

ensino 

fundamental/ E

curso na área

atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos,

ferramentas, implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos.

GAD-04
Assistente de 

Administração

ensino médio/ e

Informática básica

executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta,

classificação e registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes

administrativos, como ofícios, memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. digitar projetos,

leis, decretos, resoluções e outros documentos oficiais., executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na

elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos,

referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas.

GAD-05
Assistente de 

Biblioteca

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao carqo

Executar atividades de aquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins.

GAD-06 Fiscal de Tributos

ensino médio/

conhecimentos 

inerentes ao cargo

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligencias, fazer

cadastramento para* o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e

embargos e emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins.

GAS-01

Agente Comunitário 

de Saúde

Ensino 

Fundamental / e

curso introdutório

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

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.  

GAS- 02

Agente de 

combate às 

endemias

Ensino 

Fundamental/ E

curso introdutório
Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou

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

responsabilidade do gestor municipal. 

GAS -03
Atendente de 

consultorio Dentário

Ensino Fundantal,

Curso na área e

Reg. CRO

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a

consulta,orientar os pacientes sobre higiene bucal , marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em

ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e regulamentos da saíde bucal.Desempenhar tarefas afins.

GAS -04
Agente de Vigilância 

Sanitária

ensino médio /

especialidade na

área

Executar ações de orientação, controle, vigilancia, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter

epidemiológico para todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública.Fiscalizar

estabelecimentos públicos,particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde

pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de controle de zoonoses; 
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GAS -05

Técnico em 

Laboratórios 

Médicos

ensino médio /

curso Técnico em

Laboratórios/ 

patologia clínica.

Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os intrumentos adequados, manipular substancias quimicas,

físicas e biológicas, dosando-os conforme especificações para realização de exames requeridos, executar e controlar

exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para exame;

preparar meios de cultura, antigenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar

atividades afins.

GAS -06
Técnico em 

Radiologia Médica

ensino médio/

curso Técnico em

Radiologia /

registro no CRR

Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e

executar atividades afins.

GAS -07

Tecnico em  

Instrumentação 

cirúrgica

Ensino médio /

curso de Técnico

em Instrumental

Cirugica e Registro

profissional

Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da

mesa cirúrgica;Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante;Auxiliar na paramentação da

equipe cirúrgica; Atender as solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o

instrumental limpo no decorrer da cirurgia.Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o

material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades

afins

GAS -08
Técnico em 

Enfermagem

Ensino médio /

curso de Técnico

em Enfermagem /

registro no COREN

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de

enfermagem, visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controlede infecções

hospitalares sob a supervisão do enfermeiro. Desempenhar atividades afins.

GAS -09
Técnico em Higiene 

Bucal\

Ensino 

médio/curso 

Técnico em

Higiene Dental/

registro no CRO

Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programaseducativos com atividades de orientação eprevenção para a saúde

bucal; Participar delevantamentos epidemiológicos em saúdebucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal

(bochechos e escovação) e antissepsia Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas,

(periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar atividades afins.

GTNM-01 Desenhista Projetista

ensino médio/curso

de Desenho

Técnico/registro no

CREA

. Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura.

Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de

desenho, programa específicos (softwere autocad) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados,

registros, etc. para demonstrar as características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à

apreciação superior, fornecendo ,parecere tecnicos para possibilitar correções e ajustes necessários. 

GTNM-02 Técnico Agrícola

ensino médio /

curso de Técnico

Agrícola / registro

no CREA

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, à nível médio, relacionados à pesquisa das técnicas

agrícolas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-03 Topógrafo
ensino médio /

Curso Específico

Atividades de coordenação e execução à níve médio, relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com

auxilio de instrumentos próprios. Desempenhar atividades afins.
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GTNM-04
Técnico em 

Contabilidade

ensino médio /

curso Técnico em

Contabilidade /

registro no CRC

Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira,

orçamentária e de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins.

GTNM-05

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

ensino médio/

curso Técnico em

Segurança do

Trabalho/registro 

no Ministério do

trabalho.

Informar o empregador e os servidores, atravésde parecer técnico, sobre riscos nos ambientesde trabalho; executar os

procedimentos desegurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho;

executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. 

Desempenhar atividades afins.

GTNM-06
Técnico de 

Informática

ensino médio/

curso Técnico em

Informática

Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores esoftwares aplicativos;

diagnosticar e avaliar defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins.

GTNM-07 Técnico em Estradas

ensino médio/

curso Técnico em

Estradas / registro

no CREA

Organiza, orienta e controla trabalhos de caráter técnico referentes a rodovias e vias urbanas, orientando-se por

plantas, esquemas e especificações técnicas, executa esboços e desenhos técnicos da especialidade.

GTNS-01
Administrador 

Hospitalar

Curso Superior em

qualquer área, com

especialização em

Administração 

Hospitalar

Atividades de planejamento, controle, administração e coordenar os serviços médicos, de enfermagem e técnicos de

um hospital, avaliar a composição dos custos hospitalares, coordenar os serviços hospitalares, gerais, e desempenhar

atividades afins.

GTNS-02 Advogado

Curso Superior em

Direito, inscrito na

OAB

Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, a todas as unidades administrativas, bem como manifestar-se

sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à administração publica. Defender a administração municipal,

por intermédio de procuração outorgada pelo executivo, em ações judiciais que envolvam os interesses da

Administração e representá-la perante quaisquer esferas. Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre

operações que importem em obrigações e responsabilidades para a administração municipal.

GTNS-03 Assistente Social

Graduação em

Serviço Social e

Reg. Profissional

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos,

famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades

surgidas em seu campo de atuação.
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GTNS-04
Analistas de 

Sistemas

Graduação na área

de Informática, ou

Curso Superior

com Pós-

graduação na área

de Informática

Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura.

GTNS-05 Arquiteto
Graduação em

Arquitetura

Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução.

GTNS-06 Bibliotecário
Graduação em

Biblioteconomia

Programar, coordenar e executar ativldades nas bibliotecas públicas municipais.

GTNS-07 Nutricionista

Graduação em

Nutrição e registro

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e

dietética, para indivíduos ou coletlvidades. Atuar nos programas de saúde.

GTNS-08 Contador
Graduação em

Ciências Contábeis

Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atlvidades de contabilidade e Finanças em geral, de acordo com as

exigências legais e administrativas.

GTNS-09
Engenheiro 

Agrônomo

Graduação em

Agronomia

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de

recursos naturais, a economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária

GTNS-10 Engenheiro Civil
Graduação em

Engenharia Civil

Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando a

liberação do Habite-se.

GTNS-11 Psicologo

Graduação em

Psicologia/registro 

profissional

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução no campo da educação e da saúde

GTNS-12
Engenheiro 

Sanitarista

Graduação em

Engenharia 

Sanitária ou Curso

de Tecnólogo em

Saneamento

Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos

sólidos, urbanos e industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana

e rural e controle de qualidade ambiental

GES-01 Enfermeiro
Graduação em

Enfermagem

Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica

para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.

Atuar nos programas de saúde.

GES-02
Farmacéutico-

Bioquímico

Graduação em

Farmácia/ 

especialização em

Bioquímica

Ativldades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas,

hematológicas e clínicas para apoio a diagnóstico
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GES-03 Fisioterapeuta
Graduação em

Fisioterapia

Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do

usuário dos serviços de saúde; Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.

GES-04 Fonoaudiólogo
Graduação em

Fonoaudiologia

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer

treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou

reabilitação da fala

GES-05 Odontologo

Graduação em

Odontologia/Regist

ro Profissional

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência buco dentária

GES-06 Médico Veterinário

Graduação em

Medicina 

Veterinária

Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses

GES-07 Médico Clínico Geral

Graduação em

Medicina com reg.

No CRM

Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde

GES-08 Médico Pediatra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições

comptíveis com sua especialização profissional

GES-09
Médico Ortopedia-

Traumatologia

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

atendimento médico de pacientes com afecções agudas, cronicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se

de meios clinicos ou cirurgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições

compatíveis com a sua especialização profissional.

GES-10

Médico 

Ginecologista/Obstet

ra

Graduação em

Medicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras

atibuições compatíveis com sua especialização profissional 

GES-11 Médico Cirurgião

Graduação 

emMedicina e

especialidade 

correspondente 

com reg. No CRM

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer

cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
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GES-12 Médico Psiquiatra

Graduação em

Medicina e

especialidade em

psiquiatria com

reg. No CRM

:.Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, 

recuperar ou reabilitar o paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei

GES-13
Terapeuta 

Ocupacional

Graduação em

Terapia 

Ocupacional e

registro em

conselho

Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades

individuais ou em pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do

paciente. Planejar e coordenar programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos,

visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar

programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades correlatas


