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LEI Nº 566, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010. 
 

 
Estabelece o Plano de Cargos e Funções Públicas dos 
Servidores Públicos de Pinhal da Serra e dá outras 
providências. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas,  FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e 
eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 

Capítulo  I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos 
seguintes quadros: 

I - quadro dos cargos de provimento efetivo; 

II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se: 

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor 
público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e 
retribuição pecuniária padronizada; 

II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 
atribuições e responsabilidades; 

III -  Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional; 

 
Capítulo  II 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

Seção  I 
DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

 Art. 3º O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias 
funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 

 

Denominação da Categoria Funcional Nº de Padrão Carga Horária 
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cargos  Semanal 
- Agente Administrativo 09 IV 40h 
- Agente Comunitário de Saúde 
- Fiscal Agente de Fiscalização 
Tributária((alterado pela Lei 674, de 22.12.2011) 

06 
01 

III 
VI 

40h 
40h 

- Almoxarife 
- Analista Ambiental 

01 
01 

IX 
XI 

40h 
40h 

- Assistente Social 01 XII 40h 
- Atendente de Farmácia  01 V 40h 
- Auxiliar de Serviços Gerais 04 I 20h 
- Auxiliar de Serviços Gerais(alterado Lei 604, de 

17.03.11) 
- Auxiliar de Mecânica 
- Auxiliar Odontológico(alterado Lei 696, de 
05.04.12) 
- Contador 
- Controlador Interno 
- Enfermeiro Padrão 
- Engenheiro Civil 
- Farmacêutico 
- Fiscal Ambiental 
- Fiscal Epidemiológico (extinto pela Lei 674, de 

22.12.2011) 
- Fiscal Sanitário e Epidemiológico (alterado pela 

Lei 674, de 22.12.2011) 
- Fonoaudiólogo 
- Fisioterapeuta 
- Mecânico 
- Médico 40 horas 
- Médico PSF  
- Medico de Sobreaviso 
- Médico Veterinário 
- Médico Ultrassonografista 
- Motorista(alterado Lei 589, de 17.01.11, Lei 663, 
de 29.11.11 e Lei 789 de 24.07.2013) 
- Nutricionista  
- Odontólogo 
- Odontologo 20 h(criado Lei 604, de 17.03.11) 
- Oficial Administrativo (alt. Lei 789 de 

24.07.2013) 
- Operador de Máquinas Agrícolas 
- Operador de Máquinas Pesadas 
- Operador de Sistemas de Microinformática 
- Operário  

10 
 

02 
02 

 

01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 

 

01 
 

01 
01 
03 
01 
01 
01 
01 
01 
35 

 

01 
02 
01 
11 

 
06 
12 
01 
12                   

II 
 

IV 
V 
 

XII 
XIII 
XII 
XII 
IX 
V 
V 
 

VI 
 

VIII 
XII 
X 

XV 
XV 
XIV 
XI 

XIII 
VI 

 

VIII 
XIII 
X 

       IX 
 

VI 
VIII 
XI 
III 

40h 
 

40h 
40h 

 

40h 
40h 
40h 
40h 
20h 
40h 
40h 

 

40h 
 

20h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 

 

20h 
40h 
20h 
40h 

 
40h 
40h 
40h 
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- Psicólogo(alterado Lei 654, de 20.10.11) 
- Procurador Jurídico 
- Técnico Agrícola 
- Técnico em Enfermagem 
- Técnico em Manutenção e Reparos 
- Tesoureiro 
- Vigia(alterado Lei 604, de 17.03.11) 
- Visitador do PIM(Lei 609, de 25.04.11) 

02 
01 
02 
06 
03 
01 
06 
05 

XII 
XIII 
IX 
VII 
V 
IX 
IV 
III 

40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 

 
 

Seção  II 
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

   Art. 4º Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a 
diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de 
trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram. 

    Art. 5º A especificação de cada categoria funcional deverá conter:  

  I - denominação da categoria funcional; 

  II - padrão de vencimento; 

  III - descrição sintética e analítica das atribuições; 

  IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 

  V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 
especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

  Art. 6º As especificações das categorias funcionais e dos cargos em comissão e 
funções gratificadas, criados pela presente Lei são as que constituem os anexos I e II, que são 
partes integrantes desta Lei. 

 
Seção  III 

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

 

  Art. 7º O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á mediante concurso público, 
nos termos disciplinados no Regime Jurídico dos Servidores do Município. 

 

Seção  IV 

DO TREINAMENTO 
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  Art. 9º A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores 
sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, 
visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos, 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, 

as finalidades da Administração como um todo. 
 

  Art. 10. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 
Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão ou 
entidade especializada. 

 
Art. 11. O treinamento será de três tipos: 
 
I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de 

trabalho, através de informações sobre a organização e funcionamento da atividade pública, bem 
como, através da transmissão de técnicas de relações humanas; 

 
II - de formação, objetivando dotar o servidor de conhecimento e técnicas 

referentes às atribuições que desempenha; 
 
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. 12. O treinamento e a formação serão  ministrados, direta ou indiretamente, 

pelo Município: 
 
I - com a utilização de monitores locais; 
 
II - mediante o encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por 

instituições especializadas, sediadas ou não no Município; 
 
III -  através da contratação de especialistas ou instituições especializadas, 

observada a legislação pertinente. 
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Art. 13. A Secretaria Municipal de Administração, através do seu órgão de pessoal,  

em colaboração com os demais órgãos de recursos de igual nível hierárquico, elaborará e 
coordenará a execução de programas de treinamento. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA LOTAÇÃO 

 
Art. 14.  A lotação representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e 

quantitativo, necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas do Poder Executivo de 
Pinhal da Serra. 

 
Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração, sempre que necessário, estudará 

a lotação de todas as unidades administrativas do Poder Executivo em face dos programas de 
trabalho a executar. 
  

Parágrafo Único. Partindo das conclusões do referido estudo, a Secretaria 
Municipal de Administração apresentará ao Prefeito  proposta de lotação geral. 

 
Art. 16. A remoção de servidor do órgão em que estiver lotado, para ter exercício 

em outro, só se verificará mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.  
 
Parágrafo Único. Atendida sempre a conveniência do serviço público, o Prefeito 

Municipal de Pinhal da Serra  poderá alterar a lotação do servidor ex-ofício ou a pedido, desde que 
não ocorra desvio de função ou haja redução de vencimento do servidor. 

 

 
Capítulo  III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
 

 Art. 17 - É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da 
administração centralizada do Executivo Municipal: 

 

Nº de 
Cargos e 
Funções 

Denominação Código  
 

01 Assessor de Comunicação CC4 

01 Assessor de Gabinete CC1 
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02 Assessor  Jurídico(Alterado Lei 620, de 21.06.2011) CC10 

01 Assessor de Planejamento CC5 

01 Assessor Contábil(Alterado Lei 735, de 06.12.2012) CC5 

01 Assessor de Saúde (Alterado Lei 735, de 06.12.2012) CC5 

01 Assessor de Agricultura e Meio Ambiente (criado Lei 735, de 

06.12.2012) 
CC5 

01 Chefe de Gabinete CC6 ou FG6 

01 Diretor de Escola(extinto Lei 735, de 06.12.2012) CC6 ou FG5 

01 Diretor Geral de Serviços de Engenharia CC8 

01 Diretor Geral de Serviços de Oficina  CC5 

01 Diretor Geral de Compras e Licitações CC4 ou FG4 

01 Diretor do Departamento de Obras, Serviços e 
Conservação(criado Lei 735, de 06.12.2012) 

CC2 

01 Diretor de Tesouraria(criado Lei 789, de 24.07.2013) CC2 

01 Diretor de Farmacologia(criado Lei 789, de 24.07.2013) FG3 

01 Diretor de Informática FG4 

01 Diretor de Cultura CC2 

01 Diretor de Desporto CC2 

01 Diretor de Ensino Fundamental CC2 

01 Diretor de Patrimônio CC2 ou FG3 

01 Diretor de Frotas CC2 ou FG3 

01 Diretor de Turismo CC2 

01 Diretor do Transporte Escolar CC2 ou FG4 

01 Diretor de Serviços da Assistência Social CC2  

01 Diretor de Serviços Urbanos CC2 ou FG2 

01 Diretor Geral dos Serviços de Abastecimento de Água (Alterado 

Lei 735, de 06.12.2012) 
CC4 ou FG4 

01 Diretor  da Unidade de Saúde da Serra dos Gregórios CC2 

01 Diretor da Unidade de Saúde da Sede CC2 

01 Chefe dos Serviços de Britagem CC1 ou FG3 

01 Chefe dos Serviços de Patrulha Agrícola (extinto Lei 735, de 

06.12.2012) 
CC1 ou FG3 

01 Chefe dos Serviços de Segurança Patrimonial(criado Lei 735, de 

06.12.2012) 
CC1 ou FG3 

01 Chefe dos Serviços Elétricos CC1 

01 Chefe de Serviços do Parque Municipal(criado pela Lei 654, de 
20.10.11) 

CC1 ou FG3 

01 Secretário Adjunto de Saúde CC5 ou FG5 

01 Secretário Adjunto de Serviços Viários CC5 ou FG5 

01 Secretário Adjunto da Agricultura e Meio Ambiente CC5 ou FG5 

01 Secretário Adjunto da Administração CC5 ou FG5 

01 Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social e Habitação CC5 ou FG5 
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01 Secretário Adjunto de Educação (alterado Lei 670, de 09.12.11) CC5 ou FG5 

01 Secretário Adjunto de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer 
(criado pela Lei 670, de 09.12.11) 

CC5 ou FG5 

07 Secretários Municipais(alterado Lei 670, de 09.12.11) Subsídio  

01 Monitor do PIM (criado pela Lei 609, de 25.04.2011) CC2 ou FG3 

 
  

Parágrafo Único- Os cargos em comissão da administração centralizada do Executivo 
Municipal serão preenchidos no mínimo de 5% (cinco por cento) por servidores de carreira.  
 

Art. 18 –  O servidor efetivo indicado para exercer cargo em comissão poderá optar 
pelo provimento de função gratificada do mesmo nível, devendo esta preferência ser manifestada 
por ocasião da assunção no cargo de confiança em que estiver investido. 

 

 Art. 19-  O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara Municipal, 
em lei específica. 

 

 Art. 20. O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo 
do Município, ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de 
origem. 

 Art. 21. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções 
gratificadas de chefia ou direção são as que constam do Anexo I. 

 

 Art. 22 - A carga horária para os cargos em comissão será estabelecida no Anexo I, que 
faz parte integrante desta lei. 

 

Capítulo  IV 
DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

  Art. 23. Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão na forma 
como segue:  

 I - Cargos de provimento efetivo: 

 

PADRÃO VALOR 

I 322,92 

II 645,84 

III 707,94 
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IV 757,62 

V 869,40 

VI 1.155,06 

VII 1.161,27 

VIII 1.341,36 

IX 1.552,50 

X 2.285,28 

XI 2.484,00 

XII 3.241,62 

XIII 4.723,33 

XIV 6.912,00 

XV 7.680,00 

 
 
 
 II - Cargos de provimento em comissão: 

 

PADRÃO VALOR 

01 1.105,70 

02 1.552,50 

03 1.627,02 

04 1.925,10 

05 2.359,80 

06 2.484,00 

07 2.732,40 

08           2.856,60 

09 3.353,40 

10 4.730,00 

                                  
  
 III - Das funções gratificadas: 

 

PADRÃO VALOR 

01 198,72 

02 248,40 

03 372,60 

04 597,02 

05 956,34 

06 1.197,48 
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Capítulo  V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 Art. 24. Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas 
existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta Lei. 

  

 Art. 25. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

 

 Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 172, de  10 de julho 
de 2003; Lei 185, de 20 de novembro de 2003; Lei 187, de 18 de dezembro de 2003; Lei 201, de 29 
de março de 2004; Lei 227, de 05 de janeiro de 2005; Lei 262, de 06 de abril de 2006; Lei 275, de 
03 de agosto de 2006; Lei 295, de 22 de fevereiro de 2007; Lei 331, de 10 de janeiro de 2008;  Lei 
357, de 12 de janeiro de 2009; Art. 2º e parágrafo único da Lei 383, de 02 de abril de 2009; Lei 388, 
de 16 de Abril de 2009; Lei 398, de 21 de maio de 2009; Lei 402, de 04 de junho de 2009; Lei 403, 
de 04 de junho de 2009; Lei 404, de 04 de junho de 2009; Lei 406, de 18 de junho de 2009; Art 3º e 
parágrafos da Lei 416, de 07 de agosto de 2009; Lei 419, de 07 de agosto de 2009; Lei 420, de 07 
de agosto de 2009; Lei 462, de 26 de novembro de 2009; Lei 478, de 25 de janeiro de 2009; Lei 
489, de 18 de março de 2010; Lei 495, de 18 de março de 2010; Lei 499, de 08 de abril de 2010;  
Lei 510, de 23 de abril de 2010; Lei 534, de 17 de junho de 2010; Lei 535, de 17 de junho de 2010; 
Lei 527, de 04 de junho de 2010; Lei 538, de 17 de junho de 2010; Lei 547, de 24 de junho de 2010; 
Lei 548, de 24 de junho de 2010; Lei 559, de 09 de agosto de 2010;   

 

    Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal da Serra, 21 de setembro de 2010. 

 

Ivandro Birck 

Prefeito Municipal 
Registre-se 
Publique-se 
 
João Alves da Silva 
Secretário da Administração 
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ANEXO  I 

 
 
CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Comunicação Social. 
CARGA HORÁRIA:  40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: atividades voltadas à publicidade de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  divulgar informações sobre as atividades municipais (atos, programas, obras, 
serviços e campanhas), redigindo notas, artigos, resumos e textos em geral; coordenar o trabalho de coleta 
de dados relativos às referidas atividades e/ou programas oficiais ou de interesse público; manter arquivo 
cronológico de  todas as matérias encaminhadas para publicação; supervisionar a diagramação de matérias 
ou atos de interesse do Poder Público Municipal;  coordenar a elaboração de folhetos, livros, periódicos e 
outros meios de comunicação (selecionando fotografias e ilustrações, planejando a distribuição,  
organizando índices, etc...);  realizar a editoração e a revisão de originais e provas de matérias a serem 
impressas, assim como, todos os atos oficiais, lendo e corrigindo erros gramaticais e tipográficos;   
coordenar e executar o acompanhamento do noticiário Nacional e Internacional de interesse do Município, 
lendo, ouvindo, vendo, analisando, selecionando e classificando textos, gravações, fotos, filmes, para 
utilização futura;  acompanhar as programações da Prefeitura, providenciando gravação, supervisionando a 
realização de fotografias e filmagens, recolhendo informações para documentação ou publicação de 
notícias sobre eventos ou programas de trabalho oficiais;  assistir ao Prefeito Municipal em suas funções de 
representação, orientando-o sobre normas protocolares, visitando ou recepcionando convidados, 
mantendo relação atualizada de autoridades federais, estaduais e municipais;  organizar  solenidades e 
eventos diversos;  colaborar no planejamento de campanhas promocionais de interesse público, utilizando 
meios de comunicação de massa e outros veículos de publicidade e difusão, com o escopo de divulgar 
mensagens educacionais e de esclarecimento à população alvo;  elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios de interesse da sua área de atuação;  participar das atividades  de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, inclusive ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento  qualitativo dos recursos humanos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional.  
 
 

 
CARGO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar na realização do planejamento do Município, 
integrando as ações das Secretarias com o projeto geral da Administração, auxiliando na elaboração  e 
fixação das  metas e objetivos a serem cumpridos a curto, médio e longo prazo.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: discutir e coordenar a elaboração dos projetos Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento; coordenar a elaboração de projetos voltados à captação de recursos e obras 
junto aos Governos Federal e Estadual; cobrar dos órgãos competentes a realização, em tempo hábil, das 
respectivas prestações de contas;  acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos serviços e 
programas oficiais;  implementar a ação governamental definida no Projeto Administrativo Municipal, 
acompanhando e  avaliando, periodicamente, a execução de programas, projetos e atividades do Ente 
Público Municipal; estudar a organização e o funcionamento dos serviços públicos municipais, sugerindo o 
aprimoramento e as melhorias necessárias;  elaborar, acompanhar, controlar, avaliar e atualizar os planos 
que visem ordenar a ocupação, o uso e a regularização do solo urbano;   estudar e  elaborar as diretrizes 
municipais, normas e padrões relativos a estrutura viária,  obras,  edificações, conservação  de recursos 
naturais e paisagísticos do Município; avaliar o impacto ambiental decorrente de projetos públicos ou 
privados;  auxiliar as atividades voltadas à análise dos pedidos de licença para construções e loteamentos 
urbanos e para localização e funcionamento de atividades industriais, comerciais e de serviços, segundo a 
legislação aplicável à espécie; planejar a formação e a manutenção do arquivo  de projetos das construções 
e obras realizadas no âmbito municipal;  auxiliar nas atividades ligadas a autorização, fiscalização, 
regulamentação e controle dos transportes públicos de passageiros,  assim como, dos demais serviços 
concedidos ou permitidos;  redigir atos administrativos (contratos, convênios, ofícios, projetos-lei, etc...);  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível; desempenho de outras atividades afins;  
 

 
CARGO: ASSESSOR DE GABINETE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 Horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: realizar atividades envolvendo o atendimento ao público em 
geral e autoridades. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  recepcionar o público em geral e autoridades;  controlar o acesso do público 
aos gabinetes e demais repartições públicas;  acompanhar as partes e autoridades, quando necessário, aos 
setores competentes;  realizar a triagem e o encaminhamento das partes, de acordo com os assuntos 
apresentados;  fazer  registro relativos ao atendimento de pessoas;  prestar informações sobre o 
funcionamento das repartições públicas;  secretariar reuniões quando solicitado;  datilografar e arquivar 
ofícios, projetos-lei, minutas, etc;  transmitir recados, convites, etc;  providenciar a preparação do material 
necessário para reuniões;  estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição; atender às 
chamadas telefônicas internas e externas, conectando as ligações com os ramais solicitados;  receber e 
enviar correspondências postais e eletrônicas (e-mail), assim como, proceder os respectivos registros; 
efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação;   anotar dados sobre ligações 
interurbanas e internacionais completadas (registrando o nome do solicitante e do destinatário, duração da 
chamada e tarifa correspondente);  manter atualizada lista de ramais existentes na Prefeitura, 
correlacionando-os com as unidades e seus servidores, bem como, consultar lista telefônica;  anotar 
recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para oportunamente transmiti-los 
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aos seus respectivos destinatários;  comunicar à chefia imediata quaisquer defeitos verificados em  
equipamentos, a fim de que sejam providenciados seus reparos;  operar microcomputador e dominar o uso 
da internet;  arquivar documentos de interesse da unidade administrativa, segundo normas pré-
estabelecidas;  receber, conferir e registrar a tramitação de papéis;  executar e/ou fiscalizar o cumprimento 
das normas referentes ao protocolo;  autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar 
processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes;  executar serviços externos em 
repartições públicas e privadas;  entregar e receber a correspondência dos CORREIOS;  auxiliar na busca de 
documentos para redação de certidões e outros comprovantes, assim como expedi-las;  preencher fichas, 
formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; fazer cotações de preços, 
anotando os valores em planilhas próprias;  redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos 
oficiais; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atividades correlatas; 
 

 
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC10 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Ciências Jurídicas e Sociais e 
registro no respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: prestar assessoria jurídica ao Chefe do Poder Executivo e aos 
demais órgãos da Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em 
que ele litigue como autor, réu, assistente, oponente ou simples interessado;  orientar e assessorar, 
quando solicitado, a instauração, condução e conclusão de processos administrativos de interesse do 
Município;  elaborar pareceres sobre assuntos de interesse do Município, abordando, sempre que possível 
e necessário, posicionamentos da doutrina e jurisprudência especializada, além da própria legislação 
aplicável à espécie;  responder a consultas sobre interpretação de textos legais;  estudar  e/ou elaborar, 
quando solicitado, minutas de atos legislativos (projetos de lei, resoluções, requerimentos, indicações, 
etc...) de interesse da Administração Municipal;  proceder, quando solicitado, o exame de documentos 
(administrativos ou não) de interesse do Município;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;   executar outras atividades 
correlatas; 
 

 
CARGO: CHEFE DE GABINETE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC6 e FG6  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: auxiliar o Prefeito em atividades ligadas ao atendimento do 
público em geral, assim como, no relacionamento com outras autoridades.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: atender as pessoas que desejarem falar com o Prefeito, encaminhando-as e 
orientando-as para a solução dos respectivos assuntos  ou marcando-lhes audiências;  atender e/ou 
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encaminhar as pessoas que solicitarem informações ou serviços da Prefeitura aos órgãos competentes, de 
acordo com o assunto;  organizar audiências do Prefeito, selecionando os pedidos e coletando  dados que 
possam facilitar a análise e decisão final;  organizar agenda de atividades e os atos oficiais do Prefeito;  
tomar as providências necessárias para que as decisões do Prefeito sejam observadas e/ou cumpridas;  
fazer registros  relativos às audiências, visitas, conferências e reuniões que deva participar ou que sejam do 
interesse do Prefeito Municipal, além de, quando necessário, organizar e dirigir seus cerimoniais;  
programar  solenidades, coordenar a expedição de convites,  anotar as providências que se fizerem 
necessárias; providenciar o encaminhamento do pedido de diárias ou do ressarcimento de despesas  
atinentes a viagens do Prefeito, bem como,  elaborar a devida prestação de contas dessas despesas;  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atribuições similares.  
 

    
CARGO: DIRETOR GERAL DOS SERVIÇOS DE OFICINA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e experiência na área de manutenção. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e supervisionar os serviços de manutenção dos veículos e 
equipamentos de propriedade do Município.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades desenvolvidas junto a oficina mecânica do Município;  
elaborar  plano de manutenção preventiva da frota;  emitir parecer sobre os serviços a serem realizados na 
sede e fora da sede; elaborar planilha de custos da manutenção individual dos veículos, programando a 
manutenção preventiva da frota;   elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; inspecionar os 
serviços realizados na oficina; elaborar escala de férias dos servidores lotados no departamento; executar 
outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ASSESSOR CONTABIL 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC9 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução mínima em curso técnico de contabilidade e registro no órgão 
de classe competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 Horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar, orientar e supervisionar a contabilidade financeira, 
orçamentária e patrimonial do Município.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: assessorar a administração municipal na organização dos serviços de 
contabilidade no delineamento do plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de 
escrituração, possibilitando o controle contábil e orçamentário;   analisar e verificar a classificação contábil 
dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo 
com o plano de contas da Administração Municipal;  verificar a execução orçamentária das diversas 
unidades da Prefeitura,  examinando os empenhos de despesas em fase da existência de saldo nas 
dotações;   supervisionar todas as tarefas de escrituração;  coordenar os trabalhos de análise e conciliação 
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de contas, inclusive na conferencia de saldos e retificação de possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  assessorar na elaboração do balanço geral, bem como outros demonstrativos 
contábeis, na apresentação de resultados totais ou parciais da situação patrimonial, econômica e financeira 
da Administração Municipal;  supervisionar o arquivamento de documentos contábeis;  orientar e 
supervisionar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ASSESSOR DE  SAÚDE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC9 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior na área de saúde e  registro no 
respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar, planejar, organizar, supervisionar e executar os 
programas ligados à área da saúde de interesse do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:    assessorar a administração municipal na elaboração  do  Plano de Trabalho 
dos serviços de saúde pública do Município, sempre tomando por base as necessidades prioritárias dos  
pacientes;  coordenar os serviços de saúde, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um 
elevado padrão de qualidade da assistência a ser prestada;  assessorar nos trabalhos de coleta e análise de 
dados sócios-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde;  assessorar  
na elaboração dos programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis;   elaborar programas educativos na área da saúde pública, ministrando palestras e organizando 
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;  supervisionar e orientar os servidores 
que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;  elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, a realização de pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades ligadas a sua área de atuação;  assessorar 
nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar;  opinar, oferecer sugestões, 
coordenar e discutir trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao Município; realizar outras atividades afins;  excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE INFORMATICA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior completo na área da Informática. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e supervisionar todos serviços da Administração 
Municipal que façam uso de sistemas de microcomputadores.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir todas as atividades relacionadas ao processamento de dados da 
Administração Municipal (tais como: terminais, impressoras, unidades de disco e outros);   supervisionar os 
serviços que visem selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, de acordo com 
a tarefa a ser executada; dirigir os trabalhos de digitação de dados e emissão de  relatórios, observando os 
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programas em execução, detectando problemas e/ou falhas na execução das tarefas e, quando necessário 
solicitar ao responsável pela unidade as soluções cabíveis;  coordenar o mantimento de cópias de 
segurança dos sistemas e informações existentes; coordenar os trabalhos de emissão de relatórios, bem 
como, o envio dos mesmos às unidades administrativas;   coordenar programas de qualificação na área da 
sua atuação; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR GERAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC8 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Engenharia e registro no 
respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA:  Dirigir, orientar e supervisionar a área de engenharia municipal. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir  os serviços atinentes aos pedidos de licenças para construções, os 
serviços pertinentes aos pedidos para criação e ampliação de loteamentos urbanos;   os serviços dos planos 
que visem ordenar a ocupação, o uso  e a regularização do solo urbano;  acompanhar  a execução dos 
projetos, orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos 
prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;  supervisionar a execução de trabalhos 
topográficos e geodésicos,   o calculo  dos esforços e deformações das obras projetadas ou que afetem as 
mesmas, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, tudo como forma de 
apurar e/ou confirmar a natureza dos materiais a serem utilizados nas obras;    analisar os projetos 
elaborados pelo departamento, assim como, a fiscalização da construção de obras voltadas à captação e 
abastecimento de água, e outras  que busquem aproveitar o potencial hídrico do Município;  fiscalizar a 
construção das obras de saneamento básico urbano e rural e ligadas à distribuição de energia elétrica; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR GERAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  a realização das compras e licitações do Município, com 
estrita observância das normas pertinentes, em especial as de licitação; 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas às compras de todas as secretarias do 
Município, com estrita observância das normas pertinentes, em especial a Lei 8.666/93;   organizar e 
manter o cadastro atualizado de fornecedores do Município;  propor multas a fornecedores faltosos, ou a 
sua exclusão temporária ou definitiva do cadastro de fornecedores do Município;  sugerir membros para 
constituírem as comissões para julgamento das licitações, nos termos da legislação em vigor;  analisar as 
normas para a aquisição de materiais, respeitando os princípios legais; verificar o controle e distribuição de 
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materiais; instruir processos referentes a compras e aquisição de serviços; inspecionar os materiais 
adquiridos; dirigir todos os atos inerentes às compras de equipamentos e serviços do município; dirigir os 
serviços de levantamento de preços a fim de orientar as compras mais vantajosas para a municipalidade; 
dirigir o processo de escolha e organização da compra dos materiais necessários à Administração 
Municipal; dirigir os processos referentes à realização de orçamentos prévios de preços para parâmetros 
nas licitações; dirigir e todos os processos licitatórios nas diversas modalidades para aquisição de obras, 
serviços ou materiais quaisquer, sempre que a Lei o exigir; dirigir os processos de publicações legais 
relativos às licitações; executar outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 

 
CARGO: DIRETOR DE CULTURA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir atividades relacionadas ao desenvolvimento artístico e 
cultural no âmbito do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  - incentivar ao folclore e todas as formas de cultura popular; planejar e 
coordenar eventos e festas populares, culturalmente significativas;  contribuir, de forma ativa e criadora, 
para que cada munícipe encontre os espaços e as condições adequadas que nele estimulem o gosto pela 
participação e interação cultural e lhe proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor 
correspondam às suas necessidades e apetências;  promover a defesa e conservação do patrimônio 
arquitetônico, histórico e cultural do Município e integrá-lo coerentemente no processo de 
desenvolvimento cultural;  promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada 
por uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um planejamento a 
médio e longo prazo;  difundir e executar atividades artísticas e culturais, despertando na comunidade o 
gosto pela arte e cultura em geral; executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e 
artístico, no âmbito do Município; organizar eventos e festas populares, culturalmente significativas;  
defender e conservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do Município e integrá-lo 
coerentemente no processo de desenvolvimento cultural;   auxiliar no desenvolvimento turístico do 
Município, tanto pela promoção do patrimônio histórico e cultural, pela oferta de atividades e produtos 
culturais de qualidade;  promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por 
uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um planejamento a médio e 
longo prazo e conjunto com a diretoria imediata; exercer outras atividades correlatas; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE DESPORTO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e organizar atividades e eventos relacionados ao 
desporto e lazer no Município. 



  Republica Federativa do Brasil 
 Estado do Rio Grande do Sul 
  Município de Pinhal da Serra  
 

17 
 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento da prática de desportiva e 
de lazer;  incentivar a prática do esporte, lazer e recreação, integradas a outras formas de atendimento 
pessoal e social de crianças,  adolescentes e comunidade em geral, em parceria com outros órgãos, 
entidades, instituições públicas e privadas;  desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação, sob 
supervisão de profissionais da área, que atenda idosos e portadores de deficiência; estimular a participação 
da população do Município em eventos desportivos e de lazer, promovendo competições, cursos e 
seminários; assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços 
destinados à prática desportiva e de lazer; promover a integração com os demais órgãos da Administração 
Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer;  
gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;  ajustar e desenvolver 
convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das 
atividades no âmbito de sua competência; promover e incentivar o desenvolvimento de eventos e de 
atividades esportivas e de lazer; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR  DE ENSINO FUNDAMENTAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   Curso Normal de Nível Médio Magistério e/ou licenciatura plena em 
pedagogia ou outro curso da área da educação. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir todas as atividades relacionadas ao processo de 
educação do ensino fundamental. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: orientar e promover o desenvolvimento do processo educacional a cargo do 
município, conforme estabelecido pela legislação vigente;  promover o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;  auxiliar na 
supervisão e coordenação dos estabelecimentos do seu sistema de ensino, na área de sua competência;  
orientar  a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio;  zelar, 
junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência do aluno à escola;  auxiliar na execução dos programas de 
ensino e os serviços administrativos para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e 
discentes; colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias e 
rendimento escolar;  realizar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação com  o 
setor responsável pelo departamento pessoal; acompanhar e avaliar atividades artísticas, esportivas e 
culturais extraclasse;  divulgar, em conjunto com as instituições de ensino e a assessoria de comunicação, 
as diversas atividades programadas junto à comunidade;  acompanhar o processo educativo nos aspectos 
quantitativos e qualitativos;  manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, 
seções, setores e Departamentos, buscando equilíbrio nas atividades; auxiliar os demais setores no que for 
de sua competência; Dirigir a organização de atividades comemorativas, cívicas, religiosas; executar outras 
atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE PATRIMONIO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG3 
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FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir a realização de atividades relacionadas ao patrimônio do 
Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas à distribuição de material permanente, 
mobiliário e equipamento; verificar o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis, imóveis e 
semoventes da Prefeitura;  assegurar e promover a execução da atividade de conservação, limpeza, 
manutenção e controle de bens móveis e imóveis; verificar toda e qualquer baixa de material permanente, 
equipamentos, mobiliários e semoventes, de acordo com a legislação vigente; analisar e verificar a 
localização e movimentação de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes;  realizar 
vistorias periódicas nos bens móveis, com vistas a fiscalizar sua localização e conseqüentes registros;  
analisar  periodicamente os inventário de bens patrimoniais realizados pelo departamento;  Executar 
outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE FROTAS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir o gerenciamento da frota de veículos e maquinários da 
Prefeitura Municipal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Gerenciar a frota de veículos automotores e maquinários da Prefeitura 
Municipal referente à quantidade, marca, modelo, prefixos, combustível e situação de manutenção 
específica;  gerenciar a baixa de veículos municipais;  emitir laudos técnicos de conformidade de veículos 
locados pela Prefeitura;  emitir parecer de especificação técnica veicular para a aquisição de veículos novos;  
controlar o quadro de motoristas municipais; administrar as atividades de transportes no município 
observando a legislação que rege a matéria;  preparar diariamente as escalas de serviços dos motoristas 
com indicação do respectivo veículo; controlar o consumo de combustível e lubrificante;  viabilizar a 
condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da municipalidade;  elaborar planilha de custos 
da manutenção individual dos veículos, programando a manutenção preventiva;  apurar causas de 
acidentes e danos ocorridos com veículos, encaminhando em tempo hábil, a documentação 
correspondente às autoridades competentes e a companhia seguradora;  providenciar anualmente a 
renovação das apólices de seguro e o emplacamento dos veículos, juntamente com o departamento 
competente;  manter atualizados os dados relativos ao número de veículos que compõe a frota, ao custo 
com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões; executar outras 
tarefas correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE TURISMO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
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FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir, planejar, coordenar  e controlar todas as atividades  do 
departamento. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar, orientar e promover o desenvolvimento do processo turístico  do 
município; gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;  ajustar e 
desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o 
desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;  organizar e planejar atividades para o 
desenvolvimento do turismo;  gerenciar a manutenção do sistema e do processo de planejamento turístico, 
em conjunto com a sociedade civil;   propor a política de incentivo e desenvolvimento ao turismo, suas 
diretrizes e instrumentos;  exercer outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  as atividades inerentes a frota de veículos automotores 
da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Lazer.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: emitir parecer de especificação técnica veicular para a aquisição de veículos 
novos;  controlar o quadro de motoristas que esteja a disposição da Secretaria Municipal de Educação; 
preparar escala de férias;  administrar as atividades de transportes da Secretaria Municipal da Educação 
observando a legislação que rege a matéria; preparar mensalmente as escalas de serviços dos motoristas 
com indicação do respectivo veículo;  controlar o consumo de combustível e lubrificante;  viabilizar a 
condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da Secretaria Municipal da Educação;   
providenciar anualmente junto ao setor competente a renovação das apólices de seguro e o emplacamento 
dos veículos;  remeter os veículos para assistência mecânica;  elaborar e cuidar para o cumprimento do 
plano de manutenção preventiva;  emitir parecer técnico sobre os serviços a serem realizados na sede e 
fora da sede;  elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; realizar outras atividades afins; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir e supervisionar todos serviços que se destinam a elaborar 
e executar programas de assistência e apoio à população do Município.  
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: controlar a execução dos programas desenvolvidos pelo Município na área 
social;  organizar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de 
pessoas;  dirigir e organziar as campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, 
educação;  controlar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de saúde, 
higiene, educação, planejamento familiar e outros;  organizar e fiscalizar a promoção  de palestras, visitas 
em domicílio e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos 
específicos de pessoas; organizar a manutenção das referências atualizadas sobre as características sócio--
econômicas dos assistidos;  formular as diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
executar outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que 
o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades da 
unidade, organizando e orientando os trabalhos realizados pelos mesmos. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas 
necessárias à sua conservação;  executar os serviços de manutenção de vias públicas urbanas; organizar a 
escala de férias dos servidores lotados no departamento; promover e supervisionar as atividades relativas à 
limpeza urbana e administrar o cemitério municipal;  providenciar a construção e conservação de praças, 
parques, jardins e áreas verdes; planejar os serviços de trânsito; executar outras tarefas correlatas; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  as atividades  relacionadas a  manutenção dos próprios 
municipais e do abastecimento de água potável a toda a população do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar os serviços de manutenção da rede de abastecimento de água potável 
no Município; gestionar junto a administração municipal programas de melhoramentos e ampliação da 
rede de abastecimento de água; supervisionar os serviços realizados na manutenção dos próprios 
municipais; supervisionar o tratamento de água e os serviços realizados por terceiros; realizar escala de 
férias dos servidores do departamento; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS GREGÓRIOS  
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NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  e organizar as tarefas realizadas pela unidade básica de 
saúde da Serra dos Gregórios. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica,  
odontológica e farmacêutica à população; auxiliar na promoção de campanhas de vacinação e de 
esclarecimento público;  estimular e garantir a ampla participação da comunidade na elaboração, controle 
e avaliação da política de saúde do Município, mais especificamente na unidade básica de sua lotação;   
organizar os programas de saúde desenvolvidos pela secretaria de saúde do Município;  garantir o acesso 
da população aos equipamentos de saúde;  organizar escala de serviços e de férias do pessoal lotado na 
unidade de saúde; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  e organizar as tarefas realizadas pela unidade básica de 
saúde da Serra dos Gregórios. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica,  
odontológica e farmacêutica à população; auxiliar na promoção de campanhas de vacinação e de 
esclarecimento público;  estimular e garantir a ampla participação da comunidade na elaboração, controle 
e avaliação da política de saúde do Município, mais especificamente na unidade básica de sua lotação;   
organizar os programas de saúde desenvolvidos pela secretaria de saúde do Município;  garantir o acesso 
da população aos equipamentos de saúde;  organizar escala de serviços e de férias do pessoal lotado na 
unidade de saúde; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  os serviços realizados pela Patrulha Agrícola do 
Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar as atividades desenvolvidas pela Patrulha Agrícola do Município; 
organizar juntamente com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, escala de férias e de serviços dos 
servidores lotados no departamento;   controlar o consumo de combustível e lubrificantes;  viabilizar a 
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condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da Patrulha Agrícola; supervisionar a 
manutenção dos equipamentos da patrulha agrícola, realizar outras atividades afins; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE BRITAGEM  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir e fiscalizar os serviços realizados junto ao Britador 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  chefiar a equipe de servidores, controlando entradas e saídas dos mesmos e 
organizando escala de férias;  responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos que ficarão sob sua 
guarda; organizar a escala de produção e distribuição do material produzido; realizar relatórios sempre que 
solicitados; executar outras tarefas correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, 
desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico em Eletromecânica ou Eletrotécnica, ministrado por 
entidade de ensino reconhecida por órgão oficial e registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia). 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Coordenar, planejar, organizar e controlar as atividades ligadas 
ao Departamento de Serviços Elétricos e Iluminação Pública. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Fiscalizar, coordenar e executar serviços de instalações de iluminação pública; 
orientar na realização dos serviços de medição de energia elétrica e instalações elétricas residenciais, 
comerciais, industriais pertencentes ao município de Pinhal da Serra – RS;  Elaborar orçamentos para 
compra de materiais elétricos e de iluminação pública;  Planejar e organizar manutenção preventiva no 
sistema de luminárias municipal, orientar e acompanhar faturamentos de iluminação pública junto à 
concessionária de energia elétrica local;  fiscalizar projetos e obras de redes elétricas diversas de interesse 
dos munícipes e situadas dentro da área municipal, perante a concessionária de energia elétrica local; 
Excepcionalmente, dirigir e conduzir viaturas do município, desde que o coordenador do departamento de 
serviços elétricos e iluminação pública possua habilitação compatível;  Executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 OU FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ser professor ou pedagogo; Experiência docente mínima de três anos e  
Habilitação em Licenciatura Plena. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:   Dirigir e chefiar os servidores vinculados a escola do Município; bem 
como gerenciar os recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados e as atividades relacionadas 
ao corpo discente da instituição .   
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da 
escola a partir das diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico; coordenar, em consonância com 
a Secretaria da Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola; 
coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do 
currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas 
atribuições de acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da 
escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a 
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade 
escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; manter o tombamento dos bens públicos da escola 
atualizado, zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais 
da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas 
educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola; zelar pelo cumprimento das normas, em relação aos servidores sob sua chefia; avaliar  o 
desempenho dos professores sob sua direção, executar atividades correlatas a sua função. 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Administração.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Administração a planejar, coordenar, normatizar e 
acompanhar a execução dos sistemas de administração da Prefeitura;  Auxiliar o Secretário da 
Administração a contribuir, coordenar e cumprir o Plano de ação do governo municipal e os programas 
gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; Auxiliar o 
Secretário da Administração a garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de 
governo; propor políticas sobre a administração de pessoal; Auxiliar o Secretário da Administração a 
administrar o Plano de Cargos e Salários; coordenar programa de recrutamento, seleção, colocação, 
treinamento, aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos; Auxiliar o Secretário da 
Administração a efetuar o exame legal dos atos relativos à pessoal e promover o seu registro e publicação; 
promover a concessão de vantagens previstas na legislação de pessoal; Auxiliar o Secretário da 
Administração a manter mecanismos permanentes de controle e verificação das despesas com pessoal 
efetuadas pelo Município; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material 
e do patrimônio; coordenar o processamento de licitações; Auxiliar o Secretário da Administração a 
elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do andamento, 
triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral; informar processos e expedientes que 
versem sobre assuntos de sua competência; coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; Auxiliar o 
Secretário da Administração a coordenar e controlar os serviços de transporte interno; assessorar os órgãos 
da Prefeitura em assuntos administrativos referentes à pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações 
administrativas; Auxiliar o Secretário da Administração a promover a impressão e a publicação de 
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coletâneas de legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Executivo Municipal; 
Auxiliar o Secretário da Administração a divulgar, através de publicações, trabalhos de interesse para a 
Administração; administrar o prédio da Prefeitura Municipal, mormente no que se refere à coordenação e 
o controle das atividades inerentes à portaria, segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares; 
Auxiliar o Secretário da Administração a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos 
projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; Acompanhar, supervisionar 
todas as atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria da Administração e requerer a 
instauração de procedimento administrativo; Zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 
cumprimento da legislação vigente e desenvolver outras atividades correlatas;   Oficializar o Executivo 
Municipal quando da ocorrência de falta leve, média e grave de qualquer servidor público lotado na 
Secretaria da Administração para tomada de medidas cabíveis; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Agricultura.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Auxiliar o Secretário da Agricultura a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
da Agricultura; Auxiliar o Secretário da Agricultura a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à 
Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes 
de governo; Auxiliar o Secretário da Agricultura a propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; 
administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria; Auxiliar o Secretário 
da Agricultura a orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário, 
industrial e comercial na esfera do Município; Auxiliar o Secretário da Agricultura a promover a realização 
de atividades relacionadas com o desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial do Município; 
coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária e ao abastecimento público; Auxiliar o 
Secretário da Agricultura a promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, 
municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário, 
industrial e comercial; Auxiliar o Secretário da Agricultura a fomentar novos empreendimentos, 
objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local; Auxiliar o Secretário da 
Agricultura a informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência;  Auxiliar o 
Secretário da Agricultura a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis 
orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; Auxiliar o Secretário da Agricultura a 
acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom 
andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras 
atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 



  Republica Federativa do Brasil 
 Estado do Rio Grande do Sul 
  Município de Pinhal da Serra  
 

25 
 

FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   Curso Normal de Nível Médio Magistério e/ou licenciatura plena em 
pedagogia ou outro curso da área da educação. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Educação.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Educação a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução o Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 
assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria da Educação;  Auxiliar o Secretário da Educação a 
garantir à prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; 
propor políticas sobre assuntos relativos à pasta;  Auxiliar o Secretário da Educação a administrar a 
Secretaria;  Auxiliar o Secretário da Educação a organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria; 
atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e instituições oficiais do sistema municipal 
de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado;   Auxiliar o Secretário da 
Educação a coordenar programas de capacitação para os profissionais da educação no exercício das suas 
funções;  Auxiliar o Secretário da Educação a integrar os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar; estabelecer mecanismos para 
progressão da sua rede pública do ensino; estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade do processo 
educativo desenvolvido pelas escolas públicas municipais e da iniciativa privada; administrar seu pessoal e 
seus recursos materiais e financeiros;  Auxiliar o Secretário da Educação a zelar pela observância da 
legislação referente à educação e pelo cumprimento das orientações do Conselho Municipal de Educação 
nas instituições sob sua responsabilidade;  Auxiliar o Secretário da Educação a analisar Regimentos e Planos 
de estudos das Instituições de ensino sob sua responsabilidade; submeter à apreciação do Conselho 
Municipal de Educação as políticas e planos de educação; Auxiliar o Secretário da Educação a informar 
processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência;   Auxiliar o Secretário da 
Educação a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias;  
Auxiliar o Secretário da Educação a acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e 
supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta;  Auxiliar o Secretário da Educação 
a zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e 
desenvolver outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde 
que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA SAÚDE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Saúde.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Saúde a planejar, coordenar e acompanhar a execução 
do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria da Saúde;   
Auxiliar o Secretário da Saúde a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria;  Auxiliar o 
Secretário da Saúde a garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as 



  Republica Federativa do Brasil 
 Estado do Rio Grande do Sul 
  Município de Pinhal da Serra  
 

26 
 

diretrizes de governo;  Auxiliar o Secretário da Saúde a propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; 
administrar a Secretaria; coordenar programas e atividades da Secretaria;  Auxiliar o Secretário da Saúde a 
planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;  Auxiliar o Secretário da Saúde a gerir os 
serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual;   Auxiliar o 
Secretário da Saúde a participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho;   Auxiliar o Secretário da Saúde a fiscalizar e coordenar os serviços de vigilância 
epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, e de saúde do trabalhador; 
dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; formar e participar 
de consórcios administrativos intermunicipais;  Auxiliar o Secretário da Saúde a gerir laboratórios de saúde 
e hemocentros; participar na elaboração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;  Auxiliar o Secretário da Saúde a controlar e 
fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; elaborar normas complementares às ações e 
serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação; Auxiliar o Secretário da Saúde a informar processos 
e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de 
certidões; promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 
acompanhar a execução das leis orçamentárias;  Auxiliar o Secretário da Saúde a acompanhar e 
supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos 
serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades 
correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ensino Fundamental Incompleto 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria dos Serviços 
Viários.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
dos Serviços Viários, bem como, supervisionar as obras em andamento no município de Pinhal da Serra;  
Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria;  Auxiliar 
o Secretário dos Serviços Viários a garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de 
acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a 
Secretaria;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a organizar e coordenar programas e atividades da 
Secretaria; examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas pertencentes a particulares e fiscalizar 
a execução de arruamentos aprovados; examinar e aprovar os projetos de construções particulares;   
Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a coordenar os projetos de execução de rede de iluminação, obras 
viárias e prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral do Município;  Auxiliar o Secretário 
dos Serviços Viários a coordenar a construção de obras públicas municipais e sua conservação;   Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a coordenar a implantação e manutenção da rede de iluminação de 
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logradouros públicos municipais, monumentos e próprios municipais;  Auxiliar o Secretário dos Serviços 
Viários a coordenar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de 
competência; coordenar a construção e conservação das estradas do Município, bem como manter a infra-
estrutura industrial de apoio aos seus trabalhos;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a cumprir e fazer 
cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito municipal;   Auxiliar o Secretário dos Serviços 
Viários a coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre o trânsito; estabelecer, em conjunto com os 
órgãos de política ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;  Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram na livre 
circulação de veículos e pedestres, de acordo com o regulamento pertinente;  Auxiliar o Secretário dos 
Serviços Viários a informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem 
como para o fornecimento de certidões;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a promover reuniões 
periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias;    Auxiliar o Secretário dos Serviços 
Viários a acompanhar a execução das leis orçamentárias;   Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a 
acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta;  Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento 
da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação do governo e das tarefas próprias da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Habitação.      
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  
Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a executar a política de assistência social no 
âmbito do Município; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação a mobilizar, 
instrumentalizar e articular a rede intergovernamental, com a participação efetiva de representantes de 
segmentos da sociedade, de trabalhadores da área universitária e ou empresarial, para elaboração do 
Plano Municipal de Assistência Social, adequando-o às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social; 
Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a elaborar e encaminhar ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Social a proposta orçamentária anual para execução da política municipal 
da Assistência social, respeitando as demandas sociais explicitadas no Plano de Assistência Social; Auxiliar o 
Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação a propor ao Conselho Municipal de Assistência Social os 
critérios de transferência de recursos financeiros;  Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e 
Habitação a proceder a transferência dos recursos destinados à assistência social, conforme legislação 
vigente; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a encaminhar à apreciação do 
Conselho Municipal de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução 
orçamentária e financeira dos recursos; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a 
expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e com a legislação em vigor; Auxiliar 
o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a elaborar e submeter ao Conselho Municipal de 
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Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a realizar a execução  
orçamentária e financeira dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social;  Auxiliar o Secretário de 
Desenvolvimento Social e Habitação a criar cadastro das famílias em situação de maior vulnerabilidade 
social e risco, conforme critérios do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836/2004; Auxiliar o 
Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a implementar as normas especiais da Gestão Básica 
e/ou da Plena contidas na NOB/SUAS e na NOB-RH/SUAS; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e 
Habitação a encaminhar o pagamento dos benefícios eventuais; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento 
Social e Habitação a executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a atender as 
ações assistenciais de caráter de emergência; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação 
a prestar os serviços assistências de que trata o art. 23 da Lei nº 8742/93. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 
NÍVEL DE VENCIMENTO: Lei específica 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades de uma 
Secretaria Municipal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da  unidade  
a ele subordinada;  exercer a supervisão técnica e normativa sobre assuntos da  competência da sua 
Secretaria;   despachar, pessoalmente, com o Prefeito os assuntos de sua competência;  participar de 
reuniões quando convocado;  coordenar o levantamento e  a avaliação dos problemas referentes à sua 
área, bem como, apresentar as respectivas soluções administrativas cabíveis;  zelar pelo cumprimento à lei 
e a observância aos programas oficiais;  eleger, em conjunto com o Chefe do Executivo, as prioridades de 
sua Secretaria;  elaborar e apresentar ao Prefeito Municipal, na época própria, o programa anual de 
trabalho da sua Secretaria;  supervisionar a elaboração da proposta orçamentária de seu órgão;  
apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
pela sua respectiva Secretaria;  proferir despachos e/ou decisões em processos administrativos atinentes a 
assuntos da competência do órgão que dirige; baixar portarias, instruções e ordens de serviço para a boa 
execução dos trabalhos no âmbito da sua Unidade Administrativa;  propor a admissão e/ou dispensa 
(exoneração ou demissão) de servidores municipais; propor a apuração de faltas e/ou irregularidades via 
sindicância ou processos administrativos disciplinares; solicitar a concessão de gratificação a servidores 
pela prestação de serviços extraordinários;  indicar, quando solicitado, nomes de servidores para o 
preenchimento de funções gratificadas, assim como, propor as necessárias destituições;  comunicar ao 
órgão competente  as aquisições e/ou transferências de bens móveis e equipamentos da Municipalidade; 
aprovar a escala de férias dos servidores lotados em sua Secretaria;  manter rigoroso controle de entrada e 
saída do material requisitado no âmbito do órgão que dirige;  avaliar os servidores públicos a ele 
subordinados, além de aplicar-lhes as penas disciplinares cabíveis ou, então, propor a aplicação daquelas 
que excederem a sua competência;  visar atestados, certidões  ou qualquer outro documento fornecido 
pelo órgão sob sua direção, sempre que a lei ou outra norma assim o exigir;  cumprir as demais atribuições 
previstas em legislação esparsa;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o 
funcionário público possua habilitação compatível;  executar tarefas correlatas às competências de sua 
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Secretaria;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
  

 
Alteração realizada pela Lei Municipal 579, de 23.12.2010 

 
ANEXO I 

 
CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Comunicação Social ou 
jornalismo. 
CARGA HORÁRIA:  A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: atividades voltadas à publicidade de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  divulgar informações sobre as atividades municipais (atos, programas, obras, 
serviços e campanhas), redigindo notas, artigos, resumos e textos em geral; coordenar o trabalho de coleta 
de dados relativos às referidas atividades e/ou programas oficiais ou de interesse público; manter arquivo 
cronológico de  todas as matérias encaminhadas para publicação; supervisionar a diagramação de matérias 
ou atos de interesse do Poder Público Municipal;  coordenar a elaboração de folhetos, livros, periódicos e 
outros meios de comunicação (selecionando fotografias e ilustrações, planejando a distribuição,  
organizando índices, etc...);  realizar a editoração e a revisão de originais e provas de matérias a serem 
impressas, assim como, todos os atos oficiais, lendo e corrigindo erros gramaticais e tipográficos;   
coordenar e executar o acompanhamento do noticiário Nacional e Internacional de interesse do Município, 
lendo, ouvindo, vendo, analisando, selecionando e classificando textos, gravações, fotos, filmes, para 
utilização futura;  acompanhar as programações da Prefeitura, providenciando gravação, supervisionando a 
realização de fotografias e filmagens, recolhendo informações para documentação ou publicação de 
notícias sobre eventos ou programas de trabalho oficiais;  assistir ao Prefeito Municipal em suas funções de 
representação, orientando-o sobre normas protocolares, visitando ou recepcionando convidados, 
mantendo relação atualizada de autoridades federais, estaduais e municipais;  organizar  solenidades e 
eventos diversos;  colaborar no planejamento de campanhas promocionais de interesse público, utilizando 
meios de comunicação de massa e outros veículos de publicidade e difusão, com o escopo de divulgar 
mensagens educacionais e de esclarecimento à população alvo;  elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios de interesse da sua área de atuação;  participar das atividades  de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, inclusive ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento  qualitativo dos recursos humanos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional.  
 

 
CARGO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 



  Republica Federativa do Brasil 
 Estado do Rio Grande do Sul 
  Município de Pinhal da Serra  
 

30 
 

CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar na realização do planejamento do Município, 
integrando as ações das Secretarias com o projeto geral da Administração, auxiliando na elaboração  e 
fixação das  metas e objetivos a serem cumpridos a curto, médio e longo prazo.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: discutir e coordenar a elaboração dos projetos Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento; coordenar a elaboração de projetos voltados à captação de recursos e obras 
junto aos Governos Federal e Estadual; cobrar dos órgãos competentes a realização, em tempo hábil, das 
respectivas prestações de contas;  acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos serviços e 
programas oficiais;  implementar a ação governamental definida no Projeto Administrativo Municipal, 
acompanhando e  avaliando, periodicamente, a execução de programas, projetos e atividades do Ente 
Público Municipal; estudar a organização e o funcionamento dos serviços públicos municipais, sugerindo o 
aprimoramento e as melhorias necessárias;  elaborar, acompanhar, controlar, avaliar e atualizar os planos 
que visem ordenar a ocupação, o uso e a regularização do solo urbano;   estudar e  elaborar as diretrizes 
municipais, normas e padrões relativos a estrutura viária,  obras,  edificações, conservação  de recursos 
naturais e paisagísticos do Município; avaliar o impacto ambiental decorrente de projetos públicos ou 
privados;  auxiliar as atividades voltadas à análise dos pedidos de licença para construções e loteamentos 
urbanos e para localização e funcionamento de atividades industriais, comerciais e de serviços, segundo a 
legislação aplicável à espécie; planejar a formação e a manutenção do arquivo  de projetos das construções 
e obras realizadas no âmbito municipal;  auxiliar nas atividades ligadas a autorização, fiscalização, 
regulamentação e controle dos transportes públicos de passageiros,  assim como, dos demais serviços 
concedidos ou permitidos;  redigir atos administrativos (contratos, convênios, ofícios, projetos-lei, etc...);  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível; desempenho de outras atividades afins;  
 

 
CARGO: ASSESSOR DE GABINETE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: realizar atividades envolvendo o atendimento ao público em 
geral e autoridades. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  recepcionar o público em geral e autoridades;  controlar o acesso do público 
aos gabinetes e demais repartições públicas;  acompanhar as partes e autoridades, quando necessário, aos 
setores competentes;  realizar a triagem e o encaminhamento das partes, de acordo com os assuntos 
apresentados;  fazer  registro relativos ao atendimento de pessoas;  prestar informações sobre o 
funcionamento das repartições públicas;  secretariar reuniões quando solicitado;  datilografar e arquivar 
ofícios, projetos-lei, minutas, etc;  transmitir recados, convites, etc;  providenciar a preparação do material 
necessário para reuniões;  estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição; atender às 
chamadas telefônicas internas e externas, conectando as ligações com os ramais solicitados;  receber e 
enviar correspondências postais e eletrônicas (e-mail), assim como, proceder os respectivos registros; 
efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação;   anotar dados sobre ligações 
interurbanas e internacionais completadas (registrando o nome do solicitante e do destinatário, duração da 
chamada e tarifa correspondente);  manter atualizada lista de ramais existentes na Prefeitura, 
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correlacionando-os com as unidades e seus servidores, bem como, consultar lista telefônica;  anotar 
recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para oportunamente transmiti-los 
aos seus respectivos destinatários;  comunicar à chefia imediata quaisquer defeitos verificados em  
equipamentos, a fim de que sejam providenciados seus reparos;  operar microcomputador e dominar o uso 
da internet;  arquivar documentos de interesse da unidade administrativa, segundo normas pré-
estabelecidas;  receber, conferir e registrar a tramitação de papéis;  executar e/ou fiscalizar o cumprimento 
das normas referentes ao protocolo;  autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar 
processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes;  executar serviços externos em 
repartições públicas e privadas;  entregar e receber a correspondência dos CORREIOS;  auxiliar na busca de 
documentos para redação de certidões e outros comprovantes, assim como expedi-las;  preencher fichas, 
formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; fazer cotações de preços, 
anotando os valores em planilhas próprias;  redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos 
oficiais; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atividades correlatas; 
 

 
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC10 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Ciências Jurídicas e Sociais e 
registro no respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: prestar assessoria jurídica ao Chefe do Poder Executivo e aos 
demais órgãos da Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em 
que ele litigue como autor, réu, assistente, oponente ou simples interessado;  orientar e assessorar, 
quando solicitado, a instauração, condução e conclusão de processos administrativos de interesse do 
Município;  elaborar pareceres sobre assuntos de interesse do Município, abordando, sempre que possível 
e necessário, posicionamentos da doutrina e jurisprudência especializada, além da própria legislação 
aplicável à espécie;  responder a consultas sobre interpretação de textos legais;  estudar  e/ou elaborar, 
quando solicitado, minutas de atos legislativos (projetos de lei, resoluções, requerimentos, indicações, 
etc...) de interesse da Administração Municipal;  proceder, quando solicitado, o exame de documentos 
(administrativos ou não) de interesse do Município;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;   executar outras atividades 
correlatas; 
 

 
CARGO: CHEFE DE GABINETE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC6 e FG6  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: auxiliar o Prefeito em atividades ligadas ao atendimento do 
público em geral, assim como, no relacionamento com outras autoridades.   
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: atender as pessoas que desejarem falar com o Prefeito, encaminhando-as e 
orientando-as para a solução dos respectivos assuntos  ou marcando-lhes audiências;  atender e/ou 
encaminhar as pessoas que solicitarem informações ou serviços da Prefeitura aos órgãos competentes, de 
acordo com o assunto;  organizar audiências do Prefeito, selecionando os pedidos e coletando  dados que 
possam facilitar a análise e decisão final;  organizar agenda de atividades e os atos oficiais do Prefeito;  
tomar as providências necessárias para que as decisões do Prefeito sejam observadas e/ou cumpridas;  
fazer registros  relativos às audiências, visitas, conferências e reuniões que deva participar ou que sejam do 
interesse do Prefeito Municipal, além de, quando necessário, organizar e dirigir seus cerimoniais;  
programar  solenidades, coordenar a expedição de convites,  anotar as providências que se fizerem 
necessárias; providenciar o encaminhamento do pedido de diárias ou do ressarcimento de despesas  
atinentes a viagens do Prefeito, bem como,  elaborar a devida prestação de contas dessas despesas;  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atribuições similares.  
 

    
CARGO: DIRETOR GERAL DOS SERVIÇOS DE OFICINA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e experiência na área de manutenção. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e supervisionar os serviços de manutenção dos veículos e 
equipamentos de propriedade do Município.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades desenvolvidas junto a oficina mecânica do Município;  
elaborar  plano de manutenção preventiva da frota;  emitir parecer sobre os serviços a serem realizados na 
sede e fora da sede; elaborar planilha de custos da manutenção individual dos veículos, programando a 
manutenção preventiva da frota;   elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; inspecionar os 
serviços realizados na oficina; elaborar escala de férias dos servidores lotados no departamento; executar 
outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ASSESSOR CONTABIL 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 (alterado Lei 735, de 06.12.2012) 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução mínima em curso técnico de contabilidade e registro no órgão 
de classe competente. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar, orientar e supervisionar a contabilidade financeira, 
orçamentária e patrimonial do Município.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: assessorar a administração municipal na organização dos serviços de 
contabilidade no delineamento do plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de 
escrituração, possibilitando o controle contábil e orçamentário;   analisar e verificar a classificação contábil 
dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo 
com o plano de contas da Administração Municipal;  verificar a execução orçamentária das diversas 
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unidades da Prefeitura,  examinando os empenhos de despesas em fase da existência de saldo nas 
dotações;   supervisionar todas as tarefas de escrituração;  coordenar os trabalhos de análise e conciliação 
de contas, inclusive na conferencia de saldos e retificação de possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  assessorar na elaboração do balanço geral, bem como outros demonstrativos 
contábeis, na apresentação de resultados totais ou parciais da situação patrimonial, econômica e financeira 
da Administração Municipal;  supervisionar o arquivamento de documentos contábeis;  orientar e 
supervisionar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ASSESSOR DE  SAÚDE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 (alterado Lei 735, de 06.12.2012) 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior e  registro no respectivo conselho de 
classe. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar, planejar, organizar, supervisionar e executar os 
programas ligados à área da saúde de interesse do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:    assessorar a administração municipal na elaboração  do  Plano de Trabalho 
dos serviços de saúde pública do Município, sempre tomando por base as necessidades prioritárias dos  
pacientes;  coordenar os serviços de saúde, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um 
elevado padrão de qualidade da assistência a ser prestada;  assessorar nos trabalhos de coleta e análise de 
dados sócios-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde;  assessorar  
na elaboração dos programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis;   elaborar programas educativos na área da saúde pública, ministrando palestras e organizando 
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;  supervisionar e orientar os servidores 
que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;  elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, a realização de pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades ligadas a sua área de atuação;  assessorar 
nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar;  opinar, oferecer sugestões, 
coordenar e discutir trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao Município; realizar outras atividades afins;  excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE INFORMATICA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior completo na área da Informática. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e supervisionar todos serviços da Administração 
Municipal que façam uso de sistemas de microcomputadores.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir todas as atividades relacionadas ao processamento de dados da 
Administração Municipal (tais como: terminais, impressoras, unidades de disco e outros);   supervisionar os 
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serviços que visem selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, de acordo com 
a tarefa a ser executada; dirigir os trabalhos de digitação de dados e emissão de  relatórios, observando os 
programas em execução, detectando problemas e/ou falhas na execução das tarefas e, quando necessário 
solicitar ao responsável pela unidade as soluções cabíveis;  coordenar o mantimento de cópias de 
segurança dos sistemas e informações existentes; coordenar os trabalhos de emissão de relatórios, bem 
como, o envio dos mesmos às unidades administrativas;   coordenar programas de qualificação na área da 
sua atuação; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR GERAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC8 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior em Engenharia e registro no 
respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA:  Dirigir, orientar e supervisionar a área de engenharia municipal. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir  os serviços atinentes aos pedidos de licenças para construções, os 
serviços pertinentes aos pedidos para criação e ampliação de loteamentos urbanos;   os serviços dos planos 
que visem ordenar a ocupação, o uso  e a regularização do solo urbano;  acompanhar  a execução dos 
projetos, orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos 
prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;  supervisionar a execução de trabalhos 
topográficos e geodésicos,   o calculo  dos esforços e deformações das obras projetadas ou que afetem as 
mesmas, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, tudo como forma de 
apurar e/ou confirmar a natureza dos materiais a serem utilizados nas obras;    analisar os projetos 
elaborados pelo departamento, assim como, a fiscalização da construção de obras voltadas à captação e 
abastecimento de água, e outras  que busquem aproveitar o potencial hídrico do Município;  fiscalizar a 
construção das obras de saneamento básico urbano e rural e ligadas à distribuição de energia elétrica; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR GERAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  a realização das compras e licitações do Município, com 
estrita observância das normas pertinentes, em especial as de licitação; 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas às compras de todas as secretarias do 
Município, com estrita observância das normas pertinentes, em especial a Lei 8.666/93;   organizar e 
manter o cadastro atualizado de fornecedores do Município;  propor multas a fornecedores faltosos, ou a 
sua exclusão temporária ou definitiva do cadastro de fornecedores do Município;  sugerir membros para 
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constituírem as comissões para julgamento das licitações, nos termos da legislação em vigor;  analisar as 
normas para a aquisição de materiais, respeitando os princípios legais; verificar o controle e distribuição de 
materiais; instruir processos referentes a compras e aquisição de serviços; inspecionar os materiais 
adquiridos; dirigir todos os atos inerentes às compras de equipamentos e serviços do município; dirigir os 
serviços de levantamento de preços a fim de orientar as compras mais vantajosas para a municipalidade; 
dirigir o processo de escolha e organização da compra dos materiais necessários à Administração 
Municipal; dirigir os processos referentes à realização de orçamentos prévios de preços para parâmetros 
nas licitações; dirigir e todos os processos licitatórios nas diversas modalidades para aquisição de obras, 
serviços ou materiais quaisquer, sempre que a Lei o exigir; dirigir os processos de publicações legais 
relativos às licitações; executar outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE CULTURA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir atividades relacionadas ao desenvolvimento artístico e 
cultural no âmbito do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  - incentivar ao folclore e todas as formas de cultura popular; planejar e 
coordenar eventos e festas populares, culturalmente significativas;  contribuir, de forma ativa e criadora, 
para que cada munícipe encontre os espaços e as condições adequadas que nele estimulem o gosto pela 
participação e interação cultural e lhe proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor 
correspondam às suas necessidades e apetências;  promover a defesa e conservação do patrimônio 
arquitetônico, histórico e cultural do Município e integrá-lo coerentemente no processo de 
desenvolvimento cultural;  promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada 
por uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um planejamento a 
médio e longo prazo;  difundir e executar atividades artísticas e culturais, despertando na comunidade o 
gosto pela arte e cultura em geral; executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e 
artístico, no âmbito do Município; organizar eventos e festas populares, culturalmente significativas;  
defender e conservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do Município e integrá-lo 
coerentemente no processo de desenvolvimento cultural;   auxiliar no desenvolvimento turístico do 
Município, tanto pela promoção do patrimônio histórico e cultural, pela oferta de atividades e produtos 
culturais de qualidade;  promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por 
uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um planejamento a médio e 
longo prazo e conjunto com a diretoria imediata; exercer outras atividades correlatas; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE DESPORTO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir e organizar atividades e eventos relacionados ao 
desporto e lazer no Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento da prática de desportiva e 
de lazer;  incentivar a prática do esporte, lazer e recreação, integradas a outras formas de atendimento 
pessoal e social de crianças,  adolescentes e comunidade em geral, em parceria com outros órgãos, 
entidades, instituições públicas e privadas;  desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação, sob 
supervisão de profissionais da área, que atenda idosos e portadores de deficiência; estimular a participação 
da população do Município em eventos desportivos e de lazer, promovendo competições, cursos e 
seminários; assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços 
destinados à prática desportiva e de lazer; promover a integração com os demais órgãos da Administração 
Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer;  
gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;  ajustar e desenvolver 
convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das 
atividades no âmbito de sua competência; promover e incentivar o desenvolvimento de eventos e de 
atividades esportivas e de lazer; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR  DE ENSINO FUNDAMENTAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   Curso Normal de Nível Médio Magistério e/ou licenciatura plena em 
pedagogia ou outro curso da área da educação. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir todas as atividades relacionadas ao processo de 
educação do ensino fundamental. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: orientar e promover o desenvolvimento do processo educacional a cargo do 
município, conforme estabelecido pela legislação vigente;  promover o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;  auxiliar na 
supervisão e coordenação dos estabelecimentos do seu sistema de ensino, na área de sua competência;  
orientar  a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio;  zelar, 
junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência do aluno à escola;  auxiliar na execução dos programas de 
ensino e os serviços administrativos para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e 
discentes; colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias e 
rendimento escolar;  realizar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação com  o 
setor responsável pelo departamento pessoal; acompanhar e avaliar atividades artísticas, esportivas e 
culturais extraclasse;  divulgar, em conjunto com as instituições de ensino e a assessoria de comunicação, 
as diversas atividades programadas junto à comunidade;  acompanhar o processo educativo nos aspectos 
quantitativos e qualitativos;  manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, 
seções, setores e Departamentos, buscando equilíbrio nas atividades; auxiliar os demais setores no que for 
de sua competência; Dirigir a organização de atividades comemorativas, cívicas, religiosas; executar outras 
atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
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CARGO: DIRETOR DE PATRIMONIO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir a realização de atividades relacionadas ao patrimônio do 
Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir as atividades relacionadas à distribuição de material permanente, 
mobiliário e equipamento; verificar o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis, imóveis e 
semoventes da Prefeitura;  assegurar e promover a execução da atividade de conservação, limpeza, 
manutenção e controle de bens móveis e imóveis; verificar toda e qualquer baixa de material permanente, 
equipamentos, mobiliários e semoventes, de acordo com a legislação vigente; analisar e verificar a 
localização e movimentação de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes;  realizar 
vistorias periódicas nos bens móveis, com vistas a fiscalizar sua localização e conseqüentes registros;  
analisar  periodicamente os inventário de bens patrimoniais realizados pelo departamento;  Executar 
outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE FROTAS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir o gerenciamento da frota de veículos e maquinários da 
Prefeitura Municipal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Gerenciar a frota de veículos automotores e maquinários da Prefeitura 
Municipal referente à quantidade, marca, modelo, prefixos, combustível e situação de manutenção 
específica;  gerenciar a baixa de veículos municipais;  emitir laudos técnicos de conformidade de veículos 
locados pela Prefeitura;  emitir parecer de especificação técnica veicular para a aquisição de veículos novos;  
controlar o quadro de motoristas municipais; administrar as atividades de transportes no município 
observando a legislação que rege a matéria;  preparar diariamente as escalas de serviços dos motoristas 
com indicação do respectivo veículo; controlar o consumo de combustível e lubrificante;  viabilizar a 
condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da municipalidade;  elaborar planilha de custos 
da manutenção individual dos veículos, programando a manutenção preventiva;  apurar causas de 
acidentes e danos ocorridos com veículos, encaminhando em tempo hábil, a documentação 
correspondente às autoridades competentes e a companhia seguradora;  providenciar anualmente a 
renovação das apólices de seguro e o emplacamento dos veículos, juntamente com o departamento 
competente;  manter atualizados os dados relativos ao número de veículos que compõe a frota, ao custo 
com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões; executar outras 
tarefas correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
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CARGO: DIRETOR DE TURISMO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir, planejar, coordenar  e controlar todas as atividades  do 
departamento. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar, orientar e promover o desenvolvimento do processo turístico  do 
município; gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;  ajustar e 
desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o 
desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;  organizar e planejar atividades para o 
desenvolvimento do turismo;  gerenciar a manutenção do sistema e do processo de planejamento turístico, 
em conjunto com a sociedade civil;   propor a política de incentivo e desenvolvimento ao turismo, suas 
diretrizes e instrumentos;  exercer outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  as atividades inerentes a frota de veículos automotores 
da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Lazer.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: emitir parecer de especificação técnica veicular para a aquisição de veículos 
novos;  controlar o quadro de motoristas que esteja a disposição da Secretaria Municipal de Educação; 
preparar escala de férias;  administrar as atividades de transportes da Secretaria Municipal da Educação 
observando a legislação que rege a matéria; preparar mensalmente as escalas de serviços dos motoristas 
com indicação do respectivo veículo;  controlar o consumo de combustível e lubrificante;  viabilizar a 
condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da Secretaria Municipal da Educação;   
providenciar anualmente junto ao setor competente a renovação das apólices de seguro e o emplacamento 
dos veículos;  remeter os veículos para assistência mecânica;  elaborar e cuidar para o cumprimento do 
plano de manutenção preventiva;  emitir parecer técnico sobre os serviços a serem realizados na sede e 
fora da sede;  elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; realizar outras atividades afins; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir e supervisionar todos serviços que se destinam a elaborar 
e executar programas de assistência e apoio à população do Município.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: controlar a execução dos programas desenvolvidos pelo Município na área 
social;  organizar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de 
pessoas;  dirigir e organziar as campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, 
educação;  controlar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de saúde, 
higiene, educação, planejamento familiar e outros;  organizar e fiscalizar a promoção  de palestras, visitas 
em domicílio e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos 
específicos de pessoas; organizar a manutenção das referências atualizadas sobre as características sócio--
econômicas dos assistidos;  formular as diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
executar outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que 
o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades da 
unidade, organizando e orientando os trabalhos realizados pelos mesmos. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas 
necessárias à sua conservação;  executar os serviços de manutenção de vias públicas urbanas; organizar a 
escala de férias dos servidores lotados no departamento; promover e supervisionar as atividades relativas à 
limpeza urbana e administrar o cemitério municipal;  providenciar a construção e conservação de praças, 
parques, jardins e áreas verdes; planejar os serviços de trânsito; executar outras tarefas correlatas; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 ou FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  as atividades  relacionadas a  manutenção dos próprios 
municipais e do abastecimento de água potável a toda a população do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar os serviços de manutenção da rede de abastecimento de água potável 
no Município; gestionar junto a administração municipal programas de melhoramentos e ampliação da 
rede de abastecimento de água; supervisionar os serviços realizados na manutenção dos próprios 
municipais; supervisionar o tratamento de água e os serviços realizados por terceiros; realizar escala de 
férias dos servidores do departamento; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
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CARGO: DIRETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS GREGÓRIOS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  e organizar as tarefas realizadas pela unidade básica de 
saúde da Serra dos Gregórios. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica,  
odontológica e farmacêutica à população; auxiliar na promoção de campanhas de vacinação e de 
esclarecimento público;  estimular e garantir a ampla participação da comunidade na elaboração, controle 
e avaliação da política de saúde do Município, mais especificamente na unidade básica de sua lotação;   
organizar os programas de saúde desenvolvidos pela secretaria de saúde do Município;  garantir o acesso 
da população aos equipamentos de saúde;  organizar escala de serviços e de férias do pessoal lotado na 
unidade de saúde; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 

 
CARGO: DIRETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  e organizar as tarefas realizadas pela unidade básica de 
saúde da Serra dos Gregórios. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica,  
odontológica e farmacêutica à população; auxiliar na promoção de campanhas de vacinação e de 
esclarecimento público;  estimular e garantir a ampla participação da comunidade na elaboração, controle 
e avaliação da política de saúde do Município, mais especificamente na unidade básica de sua lotação;   
organizar os programas de saúde desenvolvidos pela secretaria de saúde do Município;  garantir o acesso 
da população aos equipamentos de saúde;  organizar escala de serviços e de férias do pessoal lotado na 
unidade de saúde; executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ASSESSOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (criado Lei 735, de 06.12.2012) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de nível superior 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: assessorar, planejar, organizar, supervisionar e executar os 
programas ligados à área de agricultura e de meio ambiente do Município. 
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: assessorar a administração municipal na organização e orientação dos trabalhos 
específicos da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;  auxiliar na coordenação da política agrícola no 
município, elaborando e controlando programas tendentes à outorga de maior produtividade nos setores, 
propiciando com isso o desenvolvimento do próprio município; desenvolver e executar projetos referentes 
a processos produtivos e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade de 
produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações 
rurais; desenvolver e executar projetos educativos e de produção, observando aspectos técnicos e 
econômicos, adaptação à região e implementação de tecnologias alternativas; desenvolver e executar 
projetos referentes a processos produtivos e pastoris, no sentido de possibilitar maior rendimento e 
qualidade de criação; formular e desenvolver a política ambiental do Município, visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, mediante a conservação, preservação e recuperação dos 
recursos naturais, considerando o meio ambiente como patrimônio público; planejar e executar projetos de 
implantação e adequação de áreas verdes, incluindo parques, praças, jardins públicos e arborização; 
coordenar as atividades relativas à coleta e tratamento do lixo;  desenvolver, coordenar e aperfeiçoar os 
serviços de coleta de lixo, limpeza pública, poda de árvores e ajardinamento; executar outras atividades 
afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (criado 
Lei 735, de 06.12.2012) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC2 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em ensino fundamental incompleto 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir, organizar, supervisionar e executar os programas ligados 
à área de obras, serviços e conservação de vias públicas. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar os serviços de manutenção de estradas,  de forma a garantir aos 
produtores rurais o transporte seguro dos insumos e safras agrícolas;  zelar pelo sistema de drenagem das 
estradas; planejar e desenvolver ações de serviços  nas estradas municipais; zelar pela observância das 
normas técnicas atinentes aos acostamentos,  faixas da estrada, distância de visibilidade, placas indicativas; 
manter atualizados mapas cadastrais das estradas municipais e das jazidas de material utilizável na 
recuperação das estradas;   organizar na construção e conservação de bacias de retenção executadas pela 
Prefeitura Municipal, e as suas expensas; Assessorar na remoção e recuperação de cercas para conservação 
das estradas, quando necessário, caso seja responsabilidade da Prefeitura Municipal;  responsabilizar-se 
pelos equipamentos que ficarão sob sua guarda; organizar relatórios e escalas de serviços e férias de 
servidores sob a sua direção;  executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (criado Lei 735, de 06.12.2012) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em ensino fundamental incompleto 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: coordenar, planejar, organizar e supervisionar os serviços de 
segurança patrimonial do Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar os serviços de vigilância, como turnos, escalas de serviços, escala de 
férias e folgas; controlar os materiais de trabalho que lhe forem confiados; informar à secretaria 
correspondente qualquer constatação de dano ao patrimônio público; verificar periodicamente o correto 
funcionamento dos sistemas de vigilância dos prédios públicos; responsabilizar-se pela fiscalização de 
eventuais contratos de vigilância que sejam firmados entre o município e empresa particular; executar 
outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA  (extinto Lei 735, de 06.12.2012) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir  os serviços realizados pela Patrulha Agrícola do 
Município. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar as atividades desenvolvidas pela Patrulha Agrícola do Município; 
organizar juntamente com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, escala de férias e de serviços dos 
servidores lotados no departamento;   controlar o consumo de combustível e lubrificantes;  viabilizar a 
condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da Patrulha Agrícola; supervisionar a 
manutenção dos equipamentos da patrulha agrícola, realizar outras atividades afins; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS DO PARQUE MUNICIPAL (criado pela Lei Municipal 654, de 20.10.11) 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  CC1 ou FG3  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir os serviços de manutenção, organização, limpeza e 
segurança a serem realizados no Parque Municipal.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: organizar as atividades relacionadas a manutenção do Parque Municipal; 
realizar periodicamente, juntamente com o Secretário Municipal de Serviços Viários, a identificação dos 
investimentos necessários para a melhoria do Parque; organizar o serviço periódico de limpeza do Parque 
e, por ocasião dos eventos, coordenar a equipe responsável pela limpeza do local; supervisionar 
periodicamente a funcionalidade dos equipamentos de segurança existentes no local, a fim de garantir a 
proteção do patrimônio público, sugerindo as alterações necessárias, quando for o caso; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir veículo do Município, desde que portador de habilitação compatível e válida; executar 
outras tarefas correlatas. 
 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE BRITAGEM  
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NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 ou FG3 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir e fiscalizar os serviços realizados junto ao Britador 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  chefiar a equipe de servidores, controlando entradas e saídas dos mesmos e 
organizando escala de férias;  responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos que ficarão sob sua 
guarda; organizar a escala de produção e distribuição do material produzido; realizar relatórios sempre que 
solicitados; executar outras tarefas correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, 
desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC1 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico em Eletromecânica ou Eletrotécnica, ministrado por 
entidade de ensino reconhecida por órgão oficial e registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia). 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Coordenar, planejar, organizar e controlar as atividades ligadas 
ao Departamento de Serviços Elétricos e Iluminação Pública. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Fiscalizar, coordenar e executar serviços de instalações de iluminação pública; 
orientar na realização dos serviços de medição de energia elétrica e instalações elétricas residenciais, 
comerciais, industriais pertencentes ao município de Pinhal da Serra – RS;  Elaborar orçamentos para 
compra de materiais elétricos e de iluminação pública;  Planejar e organizar manutenção preventiva no 
sistema de luminárias municipal, orientar e acompanhar faturamentos de iluminação pública junto à 
concessionária de energia elétrica local;  fiscalizar projetos e obras de redes elétricas diversas de interesse 
dos munícipes e situadas dentro da área municipal, perante a concessionária de energia elétrica local; 
Excepcionalmente, dirigir e conduzir viaturas do município, desde que o coordenador do departamento de 
serviços elétricos e iluminação pública possua habilitação compatível;  Executar outras tarefas correlatas. 
  

 
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA   (extinto Lei 735, de 06.12.2012) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 OU FG4 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ser professor ou pedagogo; Experiência docente mínima de três anos e  
Habilitação em Licenciatura Plena. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:   Dirigir e chefiar os servidores vinculados a escola do Município; bem 
como gerenciar os recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados e as atividades relacionadas 
ao corpo discente da instituição .   
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da 
escola a partir das diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico; coordenar, em consonância com 
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a Secretaria da Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola; 
coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do 
currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas 
atribuições de acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da 
escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a 
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade 
escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; manter o tombamento dos bens públicos da escola 
atualizado, zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais 
da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas 
educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola; zelar pelo cumprimento das normas, em relação aos servidores sob sua chefia; avaliar  o 
desempenho dos professores sob sua direção, executar atividades correlatas a sua função. 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Administração.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Administração a planejar, coordenar, normatizar e 
acompanhar a execução dos sistemas de administração da Prefeitura;  Auxiliar o Secretário da 
Administração a contribuir, coordenar e cumprir o Plano de ação do governo municipal e os programas 
gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; Auxiliar o 
Secretário da Administração a garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de 
governo; propor políticas sobre a administração de pessoal; Auxiliar o Secretário da Administração a 
administrar o Plano de Cargos e Salários; coordenar programa de recrutamento, seleção, colocação, 
treinamento, aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos; Auxiliar o Secretário da 
Administração a efetuar o exame legal dos atos relativos à pessoal e promover o seu registro e publicação; 
promover a concessão de vantagens previstas na legislação de pessoal; Auxiliar o Secretário da 
Administração a manter mecanismos permanentes de controle e verificação das despesas com pessoal 
efetuadas pelo Município; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material 
e do patrimônio; coordenar o processamento de licitações; Auxiliar o Secretário da Administração a 
elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do andamento, 
triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral; informar processos e expedientes que 
versem sobre assuntos de sua competência; coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; Auxiliar o 
Secretário da Administração a coordenar e controlar os serviços de transporte interno; assessorar os órgãos 
da Prefeitura em assuntos administrativos referentes à pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações 
administrativas; Auxiliar o Secretário da Administração a promover a impressão e a publicação de 
coletâneas de legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Executivo Municipal; 
Auxiliar o Secretário da Administração a divulgar, através de publicações, trabalhos de interesse para a 
Administração; administrar o prédio da Prefeitura Municipal, mormente no que se refere à coordenação e 
o controle das atividades inerentes à portaria, segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares; 
Auxiliar o Secretário da Administração a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos 
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projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; Acompanhar, supervisionar 
todas as atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria da Administração e requerer a 
instauração de procedimento administrativo; Zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 
cumprimento da legislação vigente e desenvolver outras atividades correlatas;   Oficializar o Executivo 
Municipal quando da ocorrência de falta leve, média e grave de qualquer servidor público lotado na 
Secretaria da Administração para tomada de medidas cabíveis; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas 
do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Agricultura.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Auxiliar o Secretário da Agricultura a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
da Agricultura; Auxiliar o Secretário da Agricultura a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à 
Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes 
de governo; Auxiliar o Secretário da Agricultura a propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; 
administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria; Auxiliar o Secretário 
da Agricultura a orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário, 
industrial e comercial na esfera do Município; Auxiliar o Secretário da Agricultura a promover a realização 
de atividades relacionadas com o desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial do Município; 
coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária e ao abastecimento público; Auxiliar o 
Secretário da Agricultura a promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, 
municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário, 
industrial e comercial; Auxiliar o Secretário da Agricultura a fomentar novos empreendimentos, 
objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local; Auxiliar o Secretário da 
Agricultura a informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência;  Auxiliar o 
Secretário da Agricultura a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis 
orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; Auxiliar o Secretário da Agricultura a 
acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom 
andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras 
atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO(Alterado pela Lei 670, de 09.12.11) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Educação.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Educação a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução o Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 
assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria da Educação;  Auxiliar o Secretário da Educação a 
garantir à prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; 
propor políticas sobre assuntos relativos à pasta;  Auxiliar o Secretário da Educação a administrar a 
Secretaria;  Auxiliar o Secretário da Educação a organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria; 
atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e instituições oficiais do sistema municipal 
de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado;   Auxiliar o Secretário da 
Educação a coordenar programas de capacitação para os profissionais da educação no exercício das suas 
funções;  Auxiliar o Secretário da Educação a integrar os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar; estabelecer mecanismos para 
progressão da sua rede pública do ensino; estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade do processo 
educativo desenvolvido pelas escolas públicas municipais e da iniciativa privada; administrar seu pessoal e 
seus recursos materiais e financeiros;  Auxiliar o Secretário da Educação a zelar pela observância da 
legislação referente à educação e pelo cumprimento das orientações do Conselho Municipal de Educação 
nas instituições sob sua responsabilidade;  Auxiliar o Secretário da Educação a analisar Regimentos e Planos 
de estudos das Instituições de ensino sob sua responsabilidade; submeter à apreciação do Conselho 
Municipal de Educação as políticas e planos de educação; Auxiliar o Secretário da Educação a informar 
processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência;   Auxiliar o Secretário da 
Educação a promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias;  
Auxiliar o Secretário da Educação a acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e 
supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta;  Auxiliar o Secretário da Educação 
a zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e 
desenvolver outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde 
que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria da Saúde.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar o Secretário da Saúde a planejar, coordenar e acompanhar a execução 
do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria da Saúde;   
Auxiliar o Secretário da Saúde a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria;  Auxiliar o 
Secretário da Saúde a garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as 
diretrizes de governo;  Auxiliar o Secretário da Saúde a propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; 
administrar a Secretaria; coordenar programas e atividades da Secretaria;  Auxiliar o Secretário da Saúde a 
planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;  Auxiliar o Secretário da Saúde a gerir os 
serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 
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hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual;   Auxiliar o 
Secretário da Saúde a participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho;   Auxiliar o Secretário da Saúde a fiscalizar e coordenar os serviços de vigilância 
epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, e de saúde do trabalhador; 
dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; formar e participar 
de consórcios administrativos intermunicipais;  Auxiliar o Secretário da Saúde a gerir laboratórios de saúde 
e hemocentros; participar na elaboração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;  Auxiliar o Secretário da Saúde a controlar e 
fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; elaborar normas complementares às ações e 
serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação; Auxiliar o Secretário da Saúde a informar processos 
e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de 
certidões; promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 
acompanhar a execução das leis orçamentárias;  Auxiliar o Secretário da Saúde a acompanhar e 
supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos 
serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades 
correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ensino Fundamental Incompleto 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação de governo e das tarefas próprias da Secretaria dos Serviços 
Viários.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a planejar, coordenar e acompanhar a 
execução do Plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
dos Serviços Viários, bem como, supervisionar as obras em andamento no município de Pinhal da Serra;  
Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria;  Auxiliar 
o Secretário dos Serviços Viários a garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de 
acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a 
Secretaria;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a organizar e coordenar programas e atividades da 
Secretaria; examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas pertencentes a particulares e fiscalizar 
a execução de arruamentos aprovados; examinar e aprovar os projetos de construções particulares;   
Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a coordenar os projetos de execução de rede de iluminação, obras 
viárias e prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral do Município;  Auxiliar o Secretário 
dos Serviços Viários a coordenar a construção de obras públicas municipais e sua conservação;   Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a coordenar a implantação e manutenção da rede de iluminação de 
logradouros públicos municipais, monumentos e próprios municipais;  Auxiliar o Secretário dos Serviços 
Viários a coordenar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de 
competência; coordenar a construção e conservação das estradas do Município, bem como manter a infra-
estrutura industrial de apoio aos seus trabalhos;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a cumprir e fazer 
cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito municipal;   Auxiliar o Secretário dos Serviços 
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Viários a coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre o trânsito; estabelecer, em conjunto com os 
órgãos de política ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;  Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram na livre 
circulação de veículos e pedestres, de acordo com o regulamento pertinente;  Auxiliar o Secretário dos 
Serviços Viários a informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem 
como para o fornecimento de certidões;  Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a promover reuniões 
periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias;    Auxiliar o Secretário dos Serviços 
Viários a acompanhar a execução das leis orçamentárias;   Auxiliar o Secretário dos Serviços Viários a 
acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta;  Auxiliar o 
Secretário dos Serviços Viários a zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento 
da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correlatas; excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC5 – FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividade de relativa complexidade, envolvendo o auxílio e 
assistência na execução do plano de ação do governo e das tarefas próprias da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Habitação.      
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  
Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a executar a política de assistência social no 
âmbito do Município; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação a mobilizar, 
instrumentalizar e articular a rede intergovernamental, com a participação efetiva de representantes de 
segmentos da sociedade, de trabalhadores da área universitária e ou empresarial, para elaboração do 
Plano Municipal de Assistência Social, adequando-o às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social; 
Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a elaborar e encaminhar ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Social a proposta orçamentária anual para execução da política municipal 
da Assistência social, respeitando as demandas sociais explicitadas no Plano de Assistência Social; Auxiliar o 
Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação a propor ao Conselho Municipal de Assistência Social os 
critérios de transferência de recursos financeiros;  Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e 
Habitação a proceder a transferência dos recursos destinados à assistência social, conforme legislação 
vigente; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a encaminhar à apreciação do 
Conselho Municipal de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução 
orçamentária e financeira dos recursos; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a 
expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e com a legislação em vigor; Auxiliar 
o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a elaborar e submeter ao Conselho Municipal de 
Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a realizar a execução  
orçamentária e financeira dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social;  Auxiliar o Secretário de 
Desenvolvimento Social e Habitação a criar cadastro das famílias em situação de maior vulnerabilidade 
social e risco, conforme critérios do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836/2004; Auxiliar o 
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Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a implementar as normas especiais da Gestão Básica 
e/ou da Plena contidas na NOB/SUAS e na NOB-RH/SUAS; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e 
Habitação a encaminhar o pagamento dos benefícios eventuais; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento 
Social e Habitação a executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação a atender as 
ações assistenciais de caráter de emergência; Auxiliar o Secretário de Desenvolvimento  Social e Habitação 
a prestar os serviços assistências de que trata o art. 23 da Lei nº 8742/93. 
 

 
CARGO: SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER(criado pela Lei 670, de 
09.12.11) 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  CC5 ou FG5 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA:  Atividade de relativa complexidade, envolvendo ações 
relacionadas a área de turismo, cultura, desporto e lazer.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: auxiliar na promoção, proteção e defesa dos interesses turísticos do Município; 
promover a valorização dos elementos natureza, tradição, costumes, manifestações culturais e outras que 
constituam atração turística; auxiliar o incremento da iniciativa privada no setor de turismo, cultura, 
desporto e lazer; auxiliar na promoção d a realização de festividades de cunho artístico, cultural, desportivo 
e folclórico que, por sua importância e proporção, tenham influência na movimentação turística;  auxiliar 
na promoção e fomentação  do aproveitamento de recursos naturais, como cascatas, campos e matas; 
auxiliar na organização do calendário esportivo anual, de acordo com as atividades esportivas do 
Município;  auxiliar na organização do cadastro de entidades turísticas, culturais e esportivas do Município;   
auxiliar na organização de eventos e projetos culturais, desenvolvimento de ações culturais em conjunto 
com outras políticas públicas e prestação de serviços culturais permanentes; auxiliar na promoção da 
integração do Município aos sistemas nacional e estadual de cultura; Auxiliar o Secretário da Educação a 
planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do governo municipal e os programas 
gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria;  Auxiliar o 
Secretário  a garantir à prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as 
diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos relativos à pasta;   Auxiliar o Secretário a promover 
reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias;  Auxiliar o Secretário  a 
acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos 
servidores lotados na pasta; Auxiliar o Secretário  a zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e 
pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades correlatas; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que possua habilitação compatível. 

 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 
NÍVEL DE VENCIMENTO: Lei específica 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: livre nomeação pelo Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Poder Executivo Municipal. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades de uma 
Secretaria Municipal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da  unidade  
a ele subordinada;  exercer a supervisão técnica e normativa sobre assuntos da  competência da sua 
Secretaria;   despachar, pessoalmente, com o Prefeito os assuntos de sua competência;  participar de 
reuniões quando convocado;  coordenar o levantamento e  a avaliação dos problemas referentes à sua 
área, bem como, apresentar as respectivas soluções administrativas cabíveis;  zelar pelo cumprimento à lei 
e a observância aos programas oficiais;  eleger, em conjunto com o Chefe do Executivo, as prioridades de 
sua Secretaria;  elaborar e apresentar ao Prefeito Municipal, na época própria, o programa anual de 
trabalho da sua Secretaria;  supervisionar a elaboração da proposta orçamentária de seu órgão;  
apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
pela sua respectiva Secretaria;  proferir despachos e/ou decisões em processos administrativos atinentes a 
assuntos da competência do órgão que dirige; baixar portarias, instruções e ordens de serviço para a boa 
execução dos trabalhos no âmbito da sua Unidade Administrativa;  propor a admissão e/ou dispensa 
(exoneração ou demissão) de servidores municipais; propor a apuração de faltas e/ou irregularidades via 
sindicância ou processos administrativos disciplinares; solicitar a concessão de gratificação a servidores 
pela prestação de serviços extraordinários;  indicar, quando solicitado, nomes de servidores para o 
preenchimento de funções gratificadas, assim como, propor as necessárias destituições;  comunicar ao 
órgão competente  as aquisições e/ou transferências de bens móveis e equipamentos da Municipalidade; 
aprovar a escala de férias dos servidores lotados em sua Secretaria;  manter rigoroso controle de entrada e 
saída do material requisitado no âmbito do órgão que dirige;  avaliar os servidores públicos a ele 
subordinados, além de aplicar-lhes as penas disciplinares cabíveis ou, então, propor a aplicação daquelas 
que excederem a sua competência;  visar atestados, certidões  ou qualquer outro documento fornecido 
pelo órgão sob sua direção, sempre que a lei ou outra norma assim o exigir;  cumprir as demais atribuições 
previstas em legislação esparsa;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o 
funcionário público possua habilitação compatível;  executar tarefas correlatas às competências de sua 
Secretaria;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
  

 
CARGO: MONITOR DO PIM (criado pela Lei 609, de 25.04.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: CC-02  ou FG-03 
FORMA DE CONTRATAÇÃO:  livre nomeação do Prefeito Municipal. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior. 
CARGA HORÁRIA: a disposição do Poder Executivo Municipal. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Organizar, planejar, executar, avaliar pelas vias não formais o 
desenvolvimento integral de uma criança na comunidade, bem como supervisionar e monitorar as 
atividades dos visitadores domiciliares. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: preparar planos de metas para que os visitadores domiciliares desenvolvam 
suas tarefas; supervisionar e assessorar o trabalho dos visitadores domiciliares; avaliar, em primeiro nível, o 
resultado alcançado pelas crianças; articular, informar e atualizar a rede de serviços do programa; garantir 
aos visitadores conhecimento e clareza quanto ao objetivo do seu trabalho, exercer outras atividades afins.  
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ANEXO II 
 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: IV  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio completo, além de outros requisitos a serem especificados 
em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar tarefas do setor administrativo.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: recepcionar o público em geral e autoridades;  controlar o acesso do público 
aos gabinetes e demais repartições públicas;  acompanhar as partes e autoridades, quando necessário, aos 
setores competentes; realizar a triagem e o encaminhamento das partes, de acordo com os assuntos 
apresentados;  fazer  registro relativos ao atendimento de pessoas;  prestar informações sobre o 
funcionamento das repartições públicas;  secretariar reuniões quando solicitado; datilografar e arquivar 
ofícios, projetos-lei, minutas, etc;  transmitir recados, convites, etc;  providenciar a preparação do material 
necessário para reuniões; estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição;  atender às 
chamadas telefônicas internas e externas, conectando as ligações com os ramais solicitados; receber e 
enviar correspondências postais e eletrônicas (e-mail), assim como, proceder os respectivos registros; 
efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação; anotar dados sobre ligações 
interurbanas e internacionais completadas (registrando o nome do solicitante e do destinatário, duração da 
chamada e tarifa correspondente);  manter atualizada lista de ramais existentes na Prefeitura, 
correlacionando-os com as unidades e seus servidores, bem como, consultar lista telefônica; anotar 
recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para oportunamente transmiti-los 
aos seus respectivos destinatários;  comunicar à chefia imediata quaisquer defeitos verificados em  
equipamentos, a fim de que sejam providenciados seus reparos;  zelar pela conservação dos equipamentos 
que utiliza;  organizar fichário para o controle do estoque de mercadorias;  elaborar demonstrativos das 
entradas e saídas de bens móveis (incluindo, dentre outros,  peças e acessórios para máquinas e veículos, 
materiais de construção, de limpeza, ferramentaria, etc...); manter controle sobre a movimentação de bens 
de patrimônio;  efetuar o inventário e tombamento dos bens municipais;  manter devidamente legalizados 
os documentos dos imóveis do Município; providenciar o pagamento de taxas e a realização dos 
licenciamentos que se fizerem necessários;  manter controle das despesas efetivadas com as viaturas 
municipais; datilografar ou digitar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a 
datilografia ou digitação;  operar microcomputador e dominar o uso da internet;  arquivar documentos de 
interesse da unidade administrativa, segundo normas pré-estabelecidas;  receber, conferir e registrar a 
tramitação de papéis; executar e/ou fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao protocolo;  autuar 
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 
superiores competentes;  executar serviços externos em repartições públicas e privadas;  entregar e 
receber a correspondência dos CORREIOS;  auxiliar na busca de documentos para redação de certidões e 
outros comprovantes, assim como expedi-las; preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as 
informações e os documentos originais; fazer cotações de preços, anotando os valores em planilhas 
próprias; preencher requisições de compras, encaminhando-as à chefia imediata; dar pareceres;  participar, 
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elaborar ou desenvolver estudos de interesse da Administração municipal;  observar prazos, datas, 
posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela 
chefia, adotar providências;  redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos oficiais; realizar a 
preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do desempenho da unidade 
ou da administração;  colaborar com o técnico da área em que estiver lotado;  selecionar os papéis 
administrativos que periodicamente se destinem à incineração;  integrar e realizar atividades de sindicância 
e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o 
funcionário público possua habilitação compatível; executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: III  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Completo e residir na área de atuação, além de 
outros requisitos a serem definidos no edital.   
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas,  nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão da autoridade competente.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva;  registrar, 
para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  estimular a 
participação da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida;  
participar e promover ações que fortaleçam os elos entre a comunidade e as políticas públicas;  visitar os 
domicílios da área em que atua;  realizar a triagem e o encaminhamento das pessoas, de acordo com as 
necessidades identificadas; fazer registro relativos às visitas realizadas;  prestar informações sobre o 
funcionamento das repartições públicas; secretariar reuniões quando solicitado; transmitir recados, 
convites, etc;  providenciar a preparação do material necessário para reuniões;  estabelecer a conexão 
entre os municípes e a Administração Pública na área de sua atuação; organizar fichário para o controle de 
assuntos afetos a suas responsabilidades;  digitar textos, documentos e tabelas atinentes as suas 
atribuições;  operar microcomputador e dominar o uso da internet;  arquivar documentos de interesse da 
unidade administrativa, segundo normas pré-estabelecidas;  receber, conferir e registrar a tramitação de 
papéis;  autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 
unidades competentes;  participar, elaborar ou desenvolver estudos de interesse da Administração 
municipal bem como participar de constante processo de aperfeiçoamento profissional; colaborar com 
técnicos da área em que estiver lotado; integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que o funcionário publico 
possua habilitação compatível; executar outras atribuições afins.  
 

 
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (alterado pela Lei 674, de 22.12.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Ensino Médio. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, 
comércio e transporte coletivo e outros, e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência tributária municipal; 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, comércio e transporte 
coletivo e de grãos, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades referentes a 
propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de 
trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias para verificação das 
alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e 
pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes 
sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os contribuintes quanto as leis tributárias 
municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer diligências; 
prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível; 
executar tarefas afins. 
 

 
CARGO: FISCAL   (alterado pela Lei 674, de 22.12.2011)       
Padrão: VI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
Outras: o serviço de fiscalização exige atividade externa, em horário noturno e finais de semana, em 
estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia administrativa. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: exercer sob orientação, a fiscalização geral com respeito à 
aplicação da legislação tributária, e a relativa a obras e posturas públicas e particulares. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Área Tributária: exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, 
industriais, comércio ambulante, prestação de serviço, de construção civil, etc.; encaminhar informações 
sobre processos fiscais; lavrar autos de infração; assinar intimação e embargos; auxiliar na organização do 
Cadastro Fiscal; fiscalizar todas as atividades sujeitas ao Alvará de licença para localização, inclusive sobre 
sua renovação; conhecer a legislação básica; zelar pela aplicação da legislação tributária, autuar e 
acompanhar processos administrativos; lavrar termos e específicos para executar suas atribuições; instruir 
autorizações e licenças; executar atividades para cumprir convênios de outros órgãos; dirigir veículos da 
municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da autoridade 
administrativa; integrar grupos operacionais e realizar outras tarefas correlatas e afins, determinadas pela 
Chefia.   Área Obras e Posturas: verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística 
concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando 
o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhado, portas e 
janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de 
construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou 
que estejam em desacordo com o autorizado; acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas 
inspeções e vistorias realizadas na sua circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar 
providências relativas aos violadores da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução 
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e 
manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e 
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orientar o cumprimento das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em matéria relacionada 
com o exercício de suas atribuições; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais e de prestação de serviços; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício sem a 
documentação exigida; elaborar informações e pareceres dentro da respectiva área de atuação; dirigir 
veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da 
autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. Excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
  

 
CARGO: ALMOXARIFE  
NÍVEL DE VENCIMENTO: IX 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior incompleto 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Executar trabalhos próprios do almoxarifado, tais como a 
aquisição, guarda e distribuição de material. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Receber as aquisições feitas pelo município; Supervisionar os serviços de 
almoxarifado;  Preparar lista dos materiais necessários ao abastecimento;  Promover o abastecimento de 
acordo com os pedidos feitos, adotando medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos mesmos;  
Organizar e manter atualizado o registro do estoque do material existente no almoxarifado; Realizar 
relatórios sobre as informações pertinentes ao almoxarifado; efetuar ou supervisionar o recebimento e a 
conferência de todas as mercadorias;  Estabelecer normas de armazenagem de materiais e outros 
suprimentos;  Inspecionar todas as entregas, supervisionar a embalagem de materiais para distribuição ou 
expedição; Supervisionar o serviço de guarda e conservação de móveis e materiais;  Proceder o 
tombamento dos bens; informar processos relativos a assuntos de material;  2Executar outras tarefas 
correlatas.  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público 
possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ANALISTA AMBIENTAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XI  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em engenharia agronômica, 
engenharia florestal, engenharia ambiental,  Biologia e/ou ensino superior completo na área de Ciências 
Agrárias, com registro no respectivo conselho de classe. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA:   planejar, programar e organizar as atividades relacionadas com 
o controle ambiental, das atividades que impliquem na produção, beneficiamento, industrialização e 
comercialização dos produtos oriundos da flora e da fauna, das jazidas minerais e outras formas de 
recursos naturais renováveis; elaborar critérios para visitação periódica às Unidades de Conservação, bem 
como, as áreas declaradas de preservação permanente;  coibir a prática de qualquer ato de caça, 
perseguição, apanha, coleta, aprisionamento ou abate de exemplares da fauna nas Unidades de 
Conservação, no perímetro urbano e no seu entorno;  coibir o corte e coleta de vegetação sem a 
autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as normas federais e estaduais que 
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regulamentam esta atividade;  elaborar normas e padrões relativos à produção, estocagem, transporte, 
comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade, a qualidade de vida e o meio ambiente, bem como promover a sua aplicação; controlar a 
instalação de placas, tapumes, avisos ou sinais nos limites do território municipal;  coibir a destruição, 
exploração e explosão dos afloramentos rochosos e formações geológicas de qualquer tipo, bem como, 
escavações, aterros ou alterações do solo, sem que a pessoa responsável realize a recuperação ambiental 
da área degradada, de acordo com as recomendações técnicas exigidas na legislação sobre o meio 
ambiente;  coibir retificações de cursos d água, assim como outras atividades que possam modificar as 
condições hídricas naturais, realizadas sem a aprovação da Secretaria Municipal de  Meio Ambiente;  emitir 
notificações, comunicados, embargos, autos de infração, termos de apreensão e termos de doação de 
produtos aprendidos, multa administrativa, conforme o caso, nas atividades que contrariem as disposições 
legais que regulamentam as questões sobre o meio ambiente;  instruir processos com recursos de multas 
administrativas aplicadas ao infrator, bem como, montar processos por crime e infrações ambientais para 
ser encaminhados ao Ministério Público; apreciar e supervisionar os projetos contratados a terceiros na 
área de suas atribuições, emitindo pronunciamento técnico a respeito da temática, obra ou prestação de 
serviços;  propor medidas punitivas, valores de multas administrativas, aplicação de penalidades e medidas 
de compensação, sempre que se tornar necessário lavrar o competente auto de infração;  articular-se com 
entidades afins, públicas ou privadas, objetivando o pleno desempenho de suas atribuições;  promover o 
acompanhamento da qualidade dos recursos hídricos, do ar, do solo, da fauna e da flora;  executar ou fazer 
executar atividades de monitoramento da qualidade ambiental e do estado dos recursos da fauna e da 
flora;  promover a realização e atualização do Diagnóstico e Relatório sobre a qualidade do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis do Município; executar ou fazer executar programas nacionais e 
regionais relativos às substâncias perigosas e outros resíduos; executar ou fazer executar programas 
nacionais, regionais e municipais de qualidade do ar, da água e dos solos;  executar ou fazer executar 
medidas de prevenção e controle de incêndios florestais;  desenvolver outras atividades que lhe sejam 
atribuídas;  repassar aos Fiscais Ambientais as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e 
controle de atividades e serviços degradadores ou poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho 
dos  Fiscais Ambientais; executar outras atividades afins. 
 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
Assistente Social. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência 
social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; 
preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; supervisionar o trabalho dos Auxiliares do 
Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de 
reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e 
recuperação dos mesmos, e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação de 
escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudos ou encaminhamento; 
estudar os antecedentes da família; participar de seminários para estudos e diagnósticos dos casos e 
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orientar os pais, em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas seleções sócio-
econômicas para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a 
amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc; fazer levantamentos 
sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; pesquisar problemas 
relacionados com a Biometria Médica; planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de 
fichários e registros dos casos investigados; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, 
desde que o funcionário público possua habilitação compatível; executar outras tarefas correlatas. 
 

 
CARGO: ATENDENDE DE FARMACIA (criado pela Lei 674, de 22.12.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio com curso de Atendente de Farmácia. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar 
medicamentos e produtos afins, de acordo com a prescrição ou receita médica, sob orientação do 
profissional farmacêutico, bem como receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos 
correlatos.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  Desenvolver atividades da área sempre sob a supervisão do Farmacêutico, 
respeitando a legislação específica e os princípios éticos; Obedecer a legislação farmacêutica e sanitária 
específicas para a área; Realizar a dispensação de medicamentos; Orientar ao público quanto a utilização e 
conservação dos medicamentos; Executar tarefas de caráter administrativo, tais como: atendimento ao 
público, atendimento telefônico, conferência de estoque, controle da validade de produtos, solicitação de 
compras de medicamentos, manutenção da higiene do ambiente, organização e abastecimento da 
farmácia, lançamentos em sistema dos medicamentos dispensados, conferência de notas fiscais, participar 
de reuniões em busca de melhorias contínuas;  Arquivar cópias de documentos emitidos colocando-os em 
postos apropriados, para emitir eventuais consultas e levantamento de informações; Preencher formulários 
diversos, consultando fontes de informações disponíveis para possibilitar a apresentação dos dados 
solicitados; Conferir o material e medicamentos recebidos, confrontando-os com dados contidos na 
requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os no sistema para posterior encaminhamento ou 
dispensação;  entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de interação; separar 
requisições e receitas; providenciar, através de microcomputadores, a atualização de entradas e saídas de 
medicamentos; fazer a transcrição em sistema informatizado da prescrição médica; efetuar cálculos, tirar 
cópias reprográficas, digitar textos e afins, executar outras atribuições correlatas. 

 

 
CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: III 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental  incompleto, além de outros requisitos a serem 
especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar trabalhos auxiliares de mecânica, incluindo os de 
caráter braçal.  
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: conduzir ao local de serviço todo o material necessário; auxiliar em todas as 
tarefas atinentes à  função sob a orientação do mecânico; engraxar, lubrificar e lavar os instrumentos de 
trabalho sempre que necessário;   limpar e consertar os utensílios e máquinas da garagem ou oficina;  fazer 
serviços de limpeza nos locais de trabalho; reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, consertando 
e recapeando partes avariadas ou desgastadas, com o auxílio de equipamentos apropriados, como forma 
de restituir-lhes condições de uso;  verificar o nível de viscosidade do óleo de cárter, caixa de mudanças, 
diferencial e demais reservatórios de óleo, para efetuar complementação ou troca, se necessária;  auxiliar 
nos trabalhos de chapeação  de carrocerias de máquinas e veículos;  lavar veículos e máquinas pesadas 
pertencentes ao Município, interna e externamente, utilizando os produtos apropriados, bem como, dar 
polimento nos mesmos;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras tarefas correlatas. 
 

 
CARGO: AUXILIAR ODONTOLÓGICO  
NIVEL DE VENCIMENTO: V  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio com Curso Técnico específico (Auxiliar de Consultório 
Dentário), ministrado por entidade de ensino reconhecida I por órgão oficial e registro no respectivo órgão 
de classe, além de outros requisitos a I serem especificados em Edital.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.  
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de auxilio, recepção 
e atendimento em consultórios dentários.  
ATRIBUICÕES ESPECIFICAS:  orientar os pacientes sobre a higiene bucal; marcar consultas; preencher 
anotações técnicas; manter em ordem os arquivos e fichas dos pacientes;  revelar radiografias;  preparar o 
paciente para atendimento e os materiais a serem aplicados, seguindo orientação profissional; auxiliar o 
profissional de odontologia no exercício de suas funções;   proceder a limpeza e manutenção dos 
equipamentos utilizados, inclusive quanto à desinfecção e esterilização do instrumental;  fazer registro 
relativos ao atendimento de pessoas;   atender às chamadas telefônicas internas e externas, conectando as 
ligações com os ramais solicitados;  receber e enviar correspondências postais e eletrônicas (e-mail), assim 
como, proceder os respectivos registros, quando do interesse do órgão em que atua;  comunicar à chefia 
imediata quaisquer defeitos verificados em equipamentos, a fim de que sejam providenciados seus 
reparos; organizar fichário para o controle do estoque de mercadorias;  receber, conferir e registrar a 
tramitação de papéis de interesse do órgão em que atua;  executar serviços externos em repartições 
públicas e privadas; entregar e receber a correspondência dos CORREIOS;  auxiliar na busca de documentos 
para redação de certidões e outros comprovantes, assim como expedi-las;  preencher fichas, formulários e 
mapas, conferindo as informações e os documentos originais;  participar, elaborar ou desenvolver estudos 
de interesse da Administração municipal;  realizar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros 
documentos de demonstração do desempenho da unidade ou da administração;  colaborar com o técnico 
da área em que estiver lotado; integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atribuições afins.  
 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
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NÍVEL DE VENCIMENTO: I e II 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental incompleto, além de outros requisitos a serem 
especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA:  a) 20 horas semanais  ou       b) 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar serviços  de limpeza e arrumação das repartições 
públicas, bem como, preparar e distribuir refeições.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
limpar e arrumar as dependências e instalações das repartições públicas municipais, bem como, de seus 
equipamentos; requisitar material, quando necessário;  recolher o lixo da unidade em que serve, 
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas;  percorrer as 
dependências, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como, ligando e desligando pontos de 
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos;  preparar e servir café, chimarrão, chás e sucos aos Membros 
de Poder, visitantes e demais servidores do setor;  receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo 
com as normas e instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e higiene;  lavar 
louças e demais utensílios de cozinha;  lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das 
mesmas, bem como, proceder ao controle da entrada e saída das peças;  preparar lanches, mamadeiras e 
outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender aos programas alimentares 
desenvolvidos pela Prefeitura;  preparar refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;   verificar a 
existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho;  manter 
arrumado o material sob sua guarda;  atender ao público, quando necessário;  comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como, a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência;  buscar e levar 
documentos de um setor para o outro;  executar serviços externos em repartições públicas e privadas 
quando solicitado;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  executar 
outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: CONTADOR  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior – Curso Bacharel em Ciências Contábeis, habilitação 
específica para o exercício legal da profissão, outras:   
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Executar funções contábeis. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos 
de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade;  escriturar ou orientar a escrituração de livros 
contábeis de escrituração cronológica ou sistemática;  fazer levantamentos e organizar balanços e 
balancetes patrimoniais e financeiros;  fazer revisão de balanço;    efetuar perícias contábeis;  participar de 
trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município;  orientar ou coordenar 
os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, 
tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes;  preparar relatórios 
informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, 
o levantamento dos bens patrimoniais do Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento 
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de normas diretoras de contabilidade do Município;  planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de 
contabilidade;   estudar; sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas 
afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO: CONTROLADOR INTERNO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior completo em Direito, Contabilidade ou Administração. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Executar atividades pertinentes ao controle interno da 
Administração Municipal, voltadas, sobretudo, às áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, analisando a prática dos atos administrativos quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, cientificando o Chefe do Poder sobre o 
resultado de suas ações. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e do orçamento do Município; analisar quanto à legalidade, resultados, eficácia e 
eficiência, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e a aplicação de recursos públicos municipais por 
entidades de direito privado;  exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres 
do Município;  requisitar documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das suas 
atividades;  executar outras atividades afins; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, 
desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL  
NIVEL DE VENCIMENTO: XII  
FORMA DE CONTRATAÇAO: concurso público.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Engenharia Civil e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a serem especificados em Edital.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.  
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Executar trabalhos atinentes a competências delegadas, por lei, 
aos profissionais de Engenharia Civil.  
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS:  análise dos pedidos de licenças para a edificação de obras de engenharia, 
dentro dos limites de sua competência;  Analisar e responder os pedidos para criação e ampliação de 
loteamentos urbanos;  coordenar a criação e a manutenção do arquivo de projetos das obras públicas e 
particulares edificadas no Município: elaborar, acompanhar, controlar, avaliar e atualizar os planos que 
visem ordenar a ocupação, o uso: e a regularização do solo urbano;  estudar e elaborar as diretrizes 
municipais, normas e padrões relativos à estrutura viária, obras e edificações, assim como, a conservação 
dos recursos naturais e paisagísticos do Município;   avaliar, dentro da sua área de atuação, o impacto 
provocado por projetos públicos ou privados sobre o meio ambiente;  coordenar a elaboração dos projetos 
de construção das obras de interesse público, preparando as respectivas plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários, além de efetuar 
cálculo aproximado dos custos;  dirigir a execução dos projetos, acompanhando e orientando as operações 
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à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e 
segurança recomendados;  coordenar a execução e supervisão de trabalhos topográficos e geodésicos;  
fornecer laudos ou pareceres de interesse do Município;  calcular os esforços e deformações das obras 
projetadas ou que afetem as mesmas, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em 
consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 
temperatura; tudo como forma de apurar e/ou confirmar  a natureza dos materiais a serem utilizados nas 
obras, dentro dos limites de sua competência profissional;  consultar, sempre que necessário, outros 
especialistas da área de Engenharia e Arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser 
desenvolvido, especialmente quando tiver dúvidas sobre as exigências de natureza técnica e/ou estética;  
elaborar projetos, assim como, a fiscalização da construção de vias públicas (urbanas ou rurais);  elaborar 
projetos, assim como, a fiscalizar a construção de obras de saneamento básico urbano e, rural;   elaborar 
projetos, assim como, a fiscalização da construção de obras ligadas à distribuição de: energia elétrica;  
redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos de interesse da sua área de atuação;  
formular criticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-
os mais eficazes;  orientar os munícipes quanto às normas legais que regulam a edificação de obras;  
atender ao público em geral e autoridades;  exercer a supervisão técnica e normativa sobre assuntos da 
competência da área de sua atuação;  zelar pelo cumprimento à lei e a observância aos programas oficiais;  
eleger, em conjunto com os demais órgãos da Administração Municipal, as prioridades de atuação da área 
que coordena;  elaborar e apresentar, na época própria, o programa anual de trabalho do seu setor;  
apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;  
visar atestados, certidões ou qualquer outro documento fornecido pelo órgão a que está vinculado" 
sempre que a lei ou outra norma assim o exigir;  cumprir as demais atribuições previstas em legislação 
esparsa;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível;  
executar tarefas correlatas. 
 

 
CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Enfermagem e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de 
enfermagem de interesse do Município.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: elaborar, em conjunto com os demais profissionais da área,  Plano de Trabalho, 
sempre tomando por base as necessidades prioritárias dos  pacientes; planejar, organizar e dirigir os 
serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de 
qualidade da assistência a ser prestada;  desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;   coletar e analisar 
dados sócios-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde;  estabelecer 
programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis;  
realizar programas educativos na área da saúde pública, ministrando palestras e coordenando reuniões, a 
fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;  supervisionar e orientar os servidores que auxiliem 
na execução das atribuições típicas da classe;   controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e 
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instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços 
médicos e de enfermagem; dar apoio psicológico a pacientes e familiares, com especial atenção às crianças 
e idosos;  elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 
ligadas a sua área de atuação;   participar das atividades administrativas ligadas a sua área de atuação;  
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar;  participar e/ou 
ministrar aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação;  participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras unidades 
administrativas do Município ou com outras entidades públicas e particulares;  realizar estudos, emitir 
pareceres ou fazer exposições sobre situações e/ou problemas identificados e ligados a sua área de 
atuação;  opinar, oferecer sugestões, revisar e discutir trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  integrar e realizar atividades de 
sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde 
que  o funcionário público possua habilitação compatível;  executar outras atividades afins; 
 

 
CARGO: FARMACÊUTICO  
NÍVEL DE VENCIMENTO:  IX 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior completo em Farmácia com registro no conselho de 
classe 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos 
produtos farmacêuticos.   
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:Manipular drogas de varias espécies; Aviar receitas, de acordo com as 
prescrições médicas;  Manter registros do estoque de drogas;  Fazer requisições de medicamentos, drogas 
e materiais necessários à farmácia;  Conferir, guardar e distribuir drogas tóxicas e narcóticos; Ter sob sua 
custódia drogas tóxicas e narcóticos;  Realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e 
aviamento do receituário médico;  Efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência;  
Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;  
Administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo 
Município; Controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de medicamentos e 
produtos farmacêuticos;  Prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu 
campo de especialidade;  Participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 

 
CARGO: FISCAL AMBIENTAL  
NÍVEL DE VENCIMENTO: V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, 
acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de degradação 
ou promotoras de distúrbios, além das utilizadora de bens naturais.  
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em 
geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; Revisar e 
lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; 
requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às 
atividades de controle, regulação e fiscalização;  Programar e supervisionar  a execução das atividades de 
controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  Analisar e dar parecer nos processos administrativos 
relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; Apresentar propostas de 
aprimoramento e modificação dos procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; Proceder à inspeção e apuração das 
irregularidades e infrações através do processo competente;  Instruir sobre o estudo ambiental e a 
documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  Emitir laudos, pareceres e 
relatórios técnicos sobre matéria ambiental;  Executar outras tarefas correlatas. 
 

 
CARGO: FISCAL EPIDEMIOLOGICO (extinto pela Lei 674, de 22.12.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Completo. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar atividades de campo na prevenção de epidemias, 
descobrir, destruir, evitar a formação de focos, impedir a reprodução e desenvolver atividades de 
orientação à comunidade. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Realizar pesquisas lavrarias em imóveis para levantamento de índices, 
descobrimento de focos no Município; eliminação de criadouros; Executar o tratamento focal e perifocal 
como medida complementar ao controle mecânico, aplicação de larvicidas autorizados conforme 
orientação técnica;Orientação da população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; 
repasse de informações; Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de sua zona; 
registro de informações, encaminhamento de serviços; Controlar e monitorar os focos de Aedes Aegypti 
(dengue), borrachudo, leptospirose e outros correlatos. Excepcionalmente conduzir veículos públicos, 
desde que possua Carteira de Habilitação Compatível. 
 

 
CARGO:  FISCAL SANITÁRIO (alterado pela Lei 674, de 22.12.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividades de nível elementar, de relativa complexidade, 
envolvendo inspeções inerentes às condições sanitárias de estabelecimentos que fabriquem ou manuseiam 
alimentos, inspeção de carnes e derivados em açougues e matadouros. 
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Executar serviços de profilaxia sanitária sistemática; inspecionar 
estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias 
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de seus interiores, limpeza dos equipamentos, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, 
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que 
manipulam  os alimentos; inspecionar distribuidoras de medicamentos e correlatos; inspecionar 
estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de 
ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam  situações contrária a saúde pública; 
sugerir medidas para melhorar as condições  sanitárias consideradas insatisfatórias; comunicar a quem de 
direito os casos de infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções as autoridades 
competentes; realizar tarefas de educação em saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao programa 
de saneamento comunitário; participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento 
junto as unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; cooperar com funcionários da Prefeitura Municipal em 
assuntos relativos a saúde pública; participar do desenvolvimento  de programas sanitários; fazer inspeção 
rotineiras em açougues e matadouros; verificar e fiscalizar os locais de matança, verificando as condições 
sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela 
obediência ao regulamento sanitário; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem 
necessárias; apreender carnes e derivados que estejam a venda sem a necessária inspeção; vistoriar os 
estabelecimentos de venda de produtos e derivados;  orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos pelos auxiliares de  saneamento; inspecionar o serviço de abastecimento de água para 
consumo humano, públicos ou privados, fontes alternativas, reservatórios de água potável; executar 
tarefas semelhantes; dirigir/conduzir viaturas do Município desde que o funcionário publico possua 
habilitação compatível. 
 

 
CARGO:  FISCAL SANITÁRIO 
CARGO:  FISCAL SANITÁRIO e EPIDEMIOLOGICO (alterado pela Lei 674, de 22.12.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  VI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio. 
 
CARGO: FISCAL SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO 

NIVEL DE VENCIMENTO: VI 

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta)  horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino médio. 

Outras: O serviço de fiscalização exige atividade externa, em horário noturno e finais de semana, em 

estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do Poder Fiscal e Polícia Administrativa. [...] – Alterado 

pela Lei 699 de 19/04/2012 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atividades de nível elementar, de relativa complexidade, 
envolvendo inspeções inerentes às condições sanitárias e epidemiológicas.  
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Área Sanitária: Executar serviços de profilaxia sanitária sistemática; inspecionar 
estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias 
de seus interiores, limpeza dos equipamentos, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, 
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que 
manipulam  os alimentos; inspecionar distribuidoras de medicamentos e correlatos; inspecionar 
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estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de 
ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam  situações contrária a saúde pública; 
sugerir medidas para melhorar as condições  sanitárias consideradas insatisfatórias; comunicar a quem de 
direito os casos de infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções as autoridades 
competentes; realizar tarefas de educação em saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao programa 
de saneamento comunitário; participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento 
junto as unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; cooperar com funcionários da Prefeitura Municipal em 
assuntos relativos a saúde pública; participar do desenvolvimento  de programas sanitários; fazer inspeção 
rotineiras em açougues e matadouros; verificar e fiscalizar os locais de matança, verificando as condições 
sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela 
obediência ao regulamento sanitário; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem 
necessárias; apreender carnes e derivados que estejam a venda sem a necessária inspeção; vistoriar os 
estabelecimentos de venda de produtos e derivados;  orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos pelos auxiliares de  saneamento; inspecionar o serviço de abastecimento de água para 
consumo humano, públicos ou privados, fontes alternativas, reservatórios de água potável; executar 
tarefas semelhantes;  
Área Epidemiológica: Realizar pesquisas lavrarias em imóveis para levantamento de índices, descobrimento 
de focos no Município; eliminação de criadouros; Executar o tratamento focal e perifocal como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicação de larvicidas autorizados conforme orientação 
técnica;Orientação da população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; repasse de 
informações; Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de sua zona; registro de 
informações, encaminhamento de serviços; Controlar e monitorar os focos de Aedes Aegypti (dengue), 
borrachudo, leptospirose e outros correlatos. Excepcionalmente dirigir/conduzir veículos públicos, desde 
que possua Carteira de Habilitação Compatível. 
 

 
CARGO:  FISIOTERAPEUTA 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  XII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior completo, habilitação legal para o exercício da profissão. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA:Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, 
tratamento e recuperação. 
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para tratamento no 
entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas 
por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; Planejar e orientar as atividades 
fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; Fazer avaliações fisioterápicas com vistas à 
determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, educativa ou 
recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos 
incapacitados; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo; Executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível.   
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: VIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e regular registro no CRFA. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar atividades atuando em pesquisa, prevenção, avaliação 
e terapia fonoaudiológicas, nas áreas da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em 
aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz da população pinhalense.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 
linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou 
terapêutico; Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação do 
fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas;  Desenvolver 
trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; Desenvolver 
trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação 
neuromuscular e a reabilitação do paciente; Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a 
evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; Promover a reintegração 
dos pacientes à família e a outros grupos sociais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  Participar da equipe de 
orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia; Participar das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  Participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação;  Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Administração Municipal, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou 
indiretamente, à política de atendimento à criança e ao adolescente; Realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional. 
 

  
CARGO: MECÂNICO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: X 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental  Incompleto e curso profissionalizante ou 
experiência comprovada no exercício da profissão de mecânico, além de outros requisitos a serem 
especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: reparar viaturas e  equipamentos do Município, bem como, 
efetuar a chapeação e pintura quando necessários.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: consertar e reparar máquinas e equipamentos, assim como, seus  acessórios; 
fazer soldas de qualquer natureza;  converter ou adaptar peças;  fazer a conservação de instalações eletro-
mecânicas;  inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, compressores, bombas, etc;  
inspecionar, ajustar, reparar, construir e substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com 
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motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de transmissão, diferenciais, embreagens, 
eixos dianteiros e traseiros, frio, carburadores, além de substituir buchas de mancais;  ajustar anéis de 
segmento;  desmontar e montar caixas de mudanças;  recuperar e consertar hidro-vácuos;  socorrer, a 
qualquer hora do dia ou da noite, máquinas e veículos acidentados ou imobilizados por problemas 
mecânicos;  executar serviços de chapeamento e pintura de veículos;  inspecionar e fazer pequenos reparos 
e limpar geradores e motores;  reparar e regular relógios elétricos;  fazer enrolamento de bobinas;  
desmontar, ajustar e montar motores elétricos, dínamos, etc.;  conservar e reparar instalações elétricas, 
internas e externas;  recuperar motores de partida em geral, buzinas, interruptores, relés reguladores de 
tensão, instrumentos de painel e acumuladores;  executar a bobinagem de motores;  reformar baterias;   
fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores;  fazer enrolamentos e consertar induzidos 
de geradores de automóveis; treinar auxiliares;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; executar outras atribuições afins;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível; executar outras atribuições 
afins. 
 

 
CARGO: MÉDICO 40 horas 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XV 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Medicina e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: prestar assistência médica de interesse do Município, bem 
como, elaborar, executar e avaliar planos e programas na área da Saúde Pública.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: efetuar exames médicos; emitir diagnósticos;  prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;  aplicar e incentivar  a aplicação 
da medicina preventiva e/ou terapêutica;  analisar e interpretar os resultados dos exames de análises 
clínicas, para confirmar ou informar o diagnóstico;  manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, o tratamento  prescrito e a evolução  da doença;  prestar atendimento em 
urgências clínicas;   encaminhar  pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;   assessorar 
a criação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública e da medicina preventiva;  
participar do desenvolvimento e execução de planos voltados à  fiscalização sanitária;   realizar  perícias 
médico-administrativas, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;  
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios;  realizar pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação,  desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação;  participar de atividades administrativas voltadas à execução e   controle de programas oficiais; 
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar da área de saúde;  
integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;   excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização. 
 

 
CARGO: MEDICO PSF 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XV  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Medicina, com registro no 
respectivo Conselho de Classe.  
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Realizar consultas clínicas, assistência pré-natal, pediatria e 
atendimentos de emergência;  Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;  Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio;  Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001;  Aliar 
a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como 
de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências;  Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-
referência;  Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;  Indicar internação hospitalar; Solicitar exames 
complementares;  Verificar e atestar óbito.  
 

 
CARGO: MÉDICO DE SOBREAVISO 40 horas  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XIV 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior Completo em Medicina com regular registro no CRM. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Estar em prontidão em regime de sobreaviso e se necessário 
prestar  assistência médica de interesse do Município, bem como, elaborar, executar e avaliar planos e 
programas na área da Saúde Pública.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: na jornada de sobreaviso, havendo paciente, prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;  Efetuar, se necessário for, 
exames médicos na jornada de sobreaviso;  Na jornada de sobreaviso, emitir diagnosticos;  Se houver 
paciente enfermo na jornada de sobreaviso, aplicar e incentivar a aplicação da medicina preventiva e/ou 
terapêutica;  Na jornada de sobreaviso, sendo necessário, analisar e interpretar os resultados dos exames 
de análises clínicas, para confirmar ou informar o diagnostico, bem como, manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença.; Prestar 
atendimento em urgencias clinicas na jornada de sobreaviso;  Encaminhar os pacientes recepcionados na 
jornada de sobreaviso para atendimento especializado, quando for  o caso; Realizar em sobreaviso perícias 
médico-administrativas, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;  
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, relacionados a jornada de sobreaviso;  
Excepcionalmente, se preciso for, dirigir e conduzir viaturas do Município, desde que o médico de 
sobreaviso possua habilitação compatível;  Realizar outras atribuições compatíveis com a medicina; 
 

 
CARGO: MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  Instrução em Curso de Nível Superior em Medicina e registro no 
respectivo Conselho de Classe e curso de Ultrassonografia, devidamente comprovado por Certificado. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames 
ultrassonográficos.  
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS:  Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo 
a ecografia geral e/ou específica (pélvico obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) empregando 
técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou 
reabilitação da saúde; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 

 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Concurso Público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Nível superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho 
de classe. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos municípes 
pinhalenses.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido de assegurar-
lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração zootécnica econômica; Estimular o 
desenvolvimento das criações já existentes no Município, especialmente a de animais de pequeno e grande 
porte, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis;  Instruir criadores sob 
problemas de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar 
orientação tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; Realizar 
exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; Atestar o estado de 
sanidade de produtos de origem animal; fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da 
raiva, executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão; 
excepcionalmente, dirigir e conduzir viaturas do município, desde que o médico veterinário possua 
habilitação compatível;  Coordenar e responsabilizar-se pelos programas de inspeção animal, tais como o 
serviço unificado de inspeção animal dentre outros correlatos. 
 

 
CARGO: MOTORISTA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: VI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e possuir carteira de habilitação de 
motorista profissional, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais, podendo, entretanto, realizar viagens e trabalhos aos sábados, 
domingos e feriados. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: conduzir veículos automotores (de passageiros ou de cargas), 
assim como, zelar pela conservação das suas condições de aparência e funcionamento.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ambulâncias e demais veículos 
de transporte de passageiros e cargas; entregar  documentos diversos de interesse da Municipalidade;  
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verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização (tais como: pneus, 
água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível etc.);  manter atualizada a validade da carteira de habilitação de motorista;  verificar se a 
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como, devolvê-la à chefia imediata quando do 
término da tarefa;  conhecer e respeitar as normas de trânsito;  zelar pela segurança de passageiros, 
verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança;  tratar com urbanidade os passageiros 
transportados;  orientar o carregamento e o descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados, bem como conferir a carga transportada quanto á 
quantidade e sua especificação;  fazer pequenos reparos de urgência;  manter o veículo limpo, interna e 
externamente, e em condições de uso, inclusive dando polimento no mesmo com cera própria e levando-o 
à manutenção sempre que necessário;  observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
veículo;  responsabilizar-se pelos acessórios de veiculo, tais como triângulo, estepe e rádio;  anotar segundo 
normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, 
itinerários e outra ocorrências;  fazer o relatório mensal sobre a utilização do veículo, encaminhando-o à 
chefia imediata;  recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado, 
verificando, inclusive, se os seus acessórios estão em perfeitas condições de uso;  entregar documentos, 
buscar mercadorias, observando especificações e atestando o recebimento;  conduzir servidores da 
Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções especificas;  
dirigir ambulância, para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora 
do município;  providenciar a assepsia de ambulâncias, de acordo com as normas técnicas;  auxiliar no 
atendimento de pacientes, colocando-os de forma adequada no interior da ambulância ou auxiliando na 
realização dos primeiros socorros, de acordo com instruções técnicas;  comunicar à chefia imediata em 
caso de acidente com o veículo; integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  
executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: NUTRICIONISTA 
NÍVEL DE VENCIMENTO:  VIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em  Nutrição e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a  serem especificados em Edital.   
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Dirigir e orientar atividades de elaboração de alimentação e 
coordenar programas de educação alimentar.   
ATRIBUICÕES ESPECIFICAS: desenvolver e coordenar a execução de programas alimentares direcionados às 
creches e escolas: instaladas no Município; elaborar, preparar e executar programas voltados à educação e 
à orientação alimentar dos munícipes;  promover a integração das ações coordenadas pelo seu setor com 
os demais órgãos da Administração;  formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os 
trabalhos de orientação e fiscalização, com o objetivo de torná-los mais eficazes; coordenar os atos 
administrativos executados dentro do Poder de Polícia conferido ao Município, ligados a área de sua 
atuação, especialmente na área de vigilância sanitária; comunicar as infrações verificadas, propor a 
instauração de processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função;  auxiliar na 
elaboração de atos administrativos (contratos, convênios, ofícios, projetos-lei, etc.) de interesse da 
Administração, dentro da área de sua atuação;  atender ao público em geral e autoridades;  exercer a 
supervisão técnica e normativa sobre assuntos da competência da área de sua atuação;  coordenar o 
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levantamento e a avaliação das necessidades referentes à sua área, bem como, apresentar as respectivas 
soluções administrativas cabíveis;  zelar pelo cumprimento à lei e a observância aos programas oficiais;  
eleger, em conjunto cem os demais órgãos da administração Municipal, as prioridades de atuação da área 
afeta às suas atribuições;  elaborar e apresentar, na época própria, o programa anual de trabalho do seu 
setor;  apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas;  proferir despachos e/ou decisões em processos administrativos atinentes a assuntos da 
competência· do órgão em que atua;   visar atestados, certidões ou qualquer outro documento fornecido 
pelo órgão em que esta lotado sempre que a lei ou outra norma assim o exigir;  cumprir as demais 
atribuições previstas em legislação esparsa; integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos;    excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que o funcionário 
público possua habilitação compatível; executar tarefas correlatas.  
 

 
CARGO: ODONTÓLOGO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Odontologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar e coordenar os trabalhos ligados ao diagnóstico e 
tratamento de problemas ligados à saúde bucal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: examinar os dentes e a cavidade bucal, para verificar a presença de cáries e 
outras doenças bucais; identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos 
especiais e radiológicos, para poder estabelecer o diagnóstico e o respectivo plano de tratamento;  aplicar 
anestesia (troncular, gengiva] ou tópica), utilizando medicamentos anestésicos, para promover conforto e 
facilitar a execução do tratamento;  extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros 
instrumentos;   restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para 
restabelecer a forma e a função do dente;  executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o 
tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; prescrever ou administrar medicamentos 
determinando a quantidade e a via de aplicação, como forma de prevenir hemorragias ou tratar infecções 
da boca e dentes;  proceder a perícias odonto-administrativas, examinado a cavidade bucal e os dentes, a 
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;  coordenar, supervisionar nu 
executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento;  orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, 
instrumental ou equipamento utilizado em sua atividade, observando sua correta utilização;  elaborar, 
coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo que estejam 
voltados à comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede pública de ensino;  elaborar pareceres. 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  realizar atividades 
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e/ou com outras entidades públicas e/ou particulares;  
realizar estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
oferecendo sugestões;  formular e executar  planos e programas de trabalho afetos ao Município;  integrar 
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e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

 
CARGO: ODONTÓLOGO 20 horas (criado pela Lei 604, de 17.03.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: X 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Superior em Odontologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar e coordenar os trabalhos ligados ao diagnóstico e 
tratamento de problemas ligados à saúde bucal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: examinar os dentes e a cavidade bucal, para verificar a presença de cáries e 
outras doenças bucais; identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos 
especiais e radiológicos, para poder estabelecer o diagnóstico e o respectivo plano de tratamento;  aplicar 
anestesia (troncular, gengiva ou tópica), utilizando medicamentos anestésicos, para promover conforto e 
facilitar a execução do tratamento;  extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros 
instrumentos;   restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para 
restabelecer a forma e a função do dente;  executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o 
tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; prescrever ou administrar medicamentos 
determinando a quantidade e a via de aplicação, como forma de prevenir hemorragias ou tratar infecções 
da boca e dentes;  proceder a perícias odonto-administrativas, examinado a cavidade bucal e os dentes, a 
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;  coordenar, supervisionar nu 
executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento;  orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, 
instrumental ou equipamento utilizado em sua atividade, observando sua correta utilização;  elaborar, 
coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo que estejam 
voltados à comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede pública de ensino;  elaborar pareceres; 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  realizar atividades 
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e/ou com outras entidades públicas e/ou particulares;  
realizar estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
oferecendo sugestões;  formular e executar  planos e programas de trabalho afetos ao Município;  integrar 
e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir 
viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: IX 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Nível Superior Incompleto. 
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CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: desempenhar atividades ligadas ao dia-a-dia da administração 
municipal. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: receber e registrar o ingresso de valores; pagar as despesas públicas;  efetuar, 
nos prazos legais, os recolhimentos devidos;  receber, conferir e rubricar importâncias junto a instituições 
bancárias;  informar e dar pareceres sobre questões relacionadas a sua atividade;  encaminhar processos 
relativos à competência da Tesouraria; preencher, conferir, assinar e/ou endossar cheques ou outros 
documentos relativos à movimentação de valores;  efetuar pagamento do pessoal;  fornecer o suprimento 
para pagamentos externos;   confeccionar mapas, boletins de caixa e outras atividades afins;  conhecer os 
princípios norteadores do Sistema Tributário Nacional, assim como, toda a legislação municipal correlata;  
orientar a criação e manutenção do Cadastro Municipal de Contribuintes;  emitir, quando necessário, as 
guias de ingresso de receitas;  orientar e fiscalizar o registro do ingresso das receitas municipais (tributárias 
ou não); apresentar relatórios sobre a evolução da receita;  coordenar e/ou executar os trabalhos ligados à 
instauração e desenvolvimento regular dos processos administrativos ligados à área tributária;  coordenar 
e/ou proceder  a inscrição de débitos em dívida ativa;  expedir certidões (positiva, negativa ou positiva com 
efeito de negativa) ou informações sobre a situação fiscal dos contribuintes;    exercer a fiscalização direta 
ou indireta em estabelecimentos comerciais e  industriais, ainda que informais;  lavrar autos de infração;  
notificar o lançamento de débitos;  requisitar a apresentação de livros contábeis dos contribuintes;  realizar 
perícias e fazer arbitramentos ligadas a sua área de atuação;   orientar o levantamento estatístico da área 
tributária;  encaminhar à Área Jurídica os processos administrativos com a documentação necessária ao 
ajuizamento das execuções fiscais; organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos 
concernentes à interpretação da legislação tributária;  articular-se com fiscais de outras áreas, sempre que 
necessário;  redigir memorandos, oficios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de 
fiscalização executados;   formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos 
de fiscalização, tornando-os mais eficazes;  realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados 
das fiscalizações efetuadas; orientar o comércio e a indústria quanto às normas tributárias;  Na área de 
saneamento básico e meio ambiente:  conhecer os princípios norteadores da Legislação Federal e 
Estadual, assim como, toda a legislação municipal correlata;  exercer ação fiscalizadora, observando as 
normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos;  organizar coletâneas de 
pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio 
ambiente;  coletar, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização 
externa;  inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto 
extrativo, examinando-as,  à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para 
verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular;  emitir 
pareceres em processo de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades, real ou 
potencialmente, poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; acompanhar a conservação dos rios, 
flora e fauna de parques e reservas florestais do Município,  controlando as ações desenvolvidas e/ou 
verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção 
ambiental;  instaurar, de ofício ou mediante provocação,  sindicâncias ou processos para averiguações de 
infrações;  realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;  
articular-se com fiscais de outras áreas, sempre que necessário;  redigir memorandos, oficios, relatórios e 
demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados;  formular críticas e propor sugestões 
que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;  inspecionar 
ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de higiene 
sanitária contidas na legislação em vigor;  proceder a fiscalização dos estabelecimentos de venda de 
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gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de 
armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo;  proceder a fiscalização dos estabelecimentos que 
fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos 
equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos;  colher amostras de gêneros alimentícios para 
análise em laboratório, quando for o caso;  providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao 
consumidor;  providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, 
que estejam em desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do Municipio;  inspecionar 
hotéis, motéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou 
odontológicos, entre outros, observando a higiene das instalações; ) comunicar as infrações verificadas, 
propor a instauração de processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função; 
orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária;  elaborar relatórios sobre as 
inspeções realizadas;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  executar 
outras tarefas correlatas. Na área de obras e posturas:  verificar e orientar o cumprimento da 
regulamentação urbanística concernente a obras públicas e particulares;  examinar imóveis recém-
construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta 
de habitação (“habite-se”);  verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, notificando, 
embargando ou autuando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estão em 
desacordo com o autorizado;  embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;  solicitar ao 
profissional da área a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes;  verificar a 
colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como, a carga e descarga de material na 
via pública;  verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham 
sofrido obras de vulto;  acompanhar os arquitetos e engenheiros da Município nas inspeções e vistorias 
realizadas em sua jurisdição;   inspecionar a execução de reformas de prédios municipais;  verificar 
alinhamentos e cotas indicados nos projetos, bem como, verificar se todas as especificações do mesmo 
estão cumpridas; intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação às 
violações das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares;  realizar sindicâncias 
especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;  emitir as licenças previstas 
pela legislação urbanística do Município;  tais como licença para ligação provisória de água, ligação de luz 
em áreas verdes, dentre outras;  emitir certidões de existência e de demolição de imóveis;  manter 
atualizado o Registro  Cadastral de Imóveis; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter seus 
superiores informados das irregularidades encontradas; coletar e fornecer dados para a atualização do 
cadastro urbanístico do Município, recepcionar o público em geral e autoridades; controlar o acesso do 
público aos gabinetes e demais repartições públicas;  acompanhar as partes e autoridades, quando 
necessário, aos setores competentes; realizar a triagem e o encaminhamento das partes, de acordo com os 
assuntos apresentados;  fazer  registro relativos ao atendimento de pessoas;  prestar informações sobre o 
funcionamento das repartições públicas;  secretariar reuniões quando solicitado;  datilografar e arquivar 
ofícios, projetos-lei, minutas, etc;   transmitir recados, convites, etc; providenciar a preparação do material 
necessário para reuniões; estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição;  atender às 
chamadas telefônicas internas e externas, conectando as ligações com os ramais solicitados;  receber e 
enviar correspondências postais e eletrônicas (e-mail), assim como, proceder os respectivos registros;  
efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação;  anotar recados, na 
impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para oportunamente transmiti-los aos seus 
respectivos destinatários;  comunicar à chefia imediata quaisquer defeitos verificados em  equipamentos, a 
fim de que sejam providenciados seus reparos;  zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;  
colaborar para o controle do estoque de mercadorias;  manter controle sobre a movimentação de bens de 
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patrimônio;  efetuar o inventário e tombamento dos bens municipais;  manter devidamente legalizados os 
documentos dos imóveis do Município;  providenciar o pagamento de taxas e a realização dos 
licenciamentos que se fizerem necessários;  manter controle das despesas efetivadas com as viaturas 
municipais; datilografar ou digitar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a 
datilografia ou digitação;  operar microcomputador e dominar o uso da internet; arquivar documentos de 
interesse da unidade administrativa, segundo normas pré-estabelecidas;   receber, conferir e registrar a 
tramitação de papéis;  executar e/ou fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao protocolo;  autuar 
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 
superiores competentes;  executar serviços externos em repartições públicas e privadas;  entregar e 
receber a correspondência dos CORREIOS;   auxiliar na busca de documentos para redação de certidões e 
outros comprovantes, assim como expedi-las;  preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as 
informações e os documentos originais;  fazer cotações de preços, anotando os valores em planilhas 
próprias;  preencher requisições de compras, encaminhando-as à chefia imediata;  dar pareceres;  
participar, elaborar ou desenvolver estudos de interesse da Administração municipal;  observar prazos, 
datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado 
pela chefia, adotar providências;  redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos oficiais;  
realizar a preparação de tabelas, quadros, mapas, prestações de contas e outros documentos de 
demonstração do desempenho da unidade ou da administração;  colaborar com o técnico da área em que 
estiver lotado;  selecionar os papéis administrativos que periodicamente se destinem à incineração;  
integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  
executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: OPERADORES DE  MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
NÍVEL DE VENCIMENTO: VI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e  habilitação específica para operar 
equipamento do gênero, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: operar máquinas agrícolas.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: operar, dentre outros, máquinas e equipamentos agrícolas; conduzir e 
manobrar  tais máquinas, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-las conforme as necessidades do serviço;  zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; pôr 
em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, como 
forma de evitar possíveis acidentes;  efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento;   acompanhar os serviços de 
manutenção  preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes 
necessários;  anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia;  integrar e realizar 
atividades de sindicância e processos administrativos; recolher a máquina após o serviço, deixando-a 
corretamente estacionada, verificando, inclusive, se os seus acessórios estão em perfeitas condições de 
uso;  comunicar à chefia imediata em caso de acidente com o equipamento;  manter a máquina limpa, 
interna e externamente, e em condições de uso, inclusive levando-a à manutenção sempre que necessário;  
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observar os períodos de revisão e manutenção preventiva da máquina;  responsabilizar-se pelos acessórios 
da máquina;  recolher a máquina após o serviço, deixando-a corretamente estacionada;  excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  
executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: OPERADOR DE  MÁQUINAS PESADAS 
NÍVEL DE VENCIMENTO: VIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto e  habilitação específica para operar 
equipamento do gênero, além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas 
de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho 
e similares. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: operar, dentre outros,  motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, 
pá mecânica e  tratores para execução de serviços como  escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material; conduzir e manobrar  
tais máquinas, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-las 
conforme as necessidades do serviço;  operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da 
máquina, acionando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras 
e materiais análogos;  zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;   pôr em prática as medidas de 
segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, como forma de evitar possíveis 
acidentes;   efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento;  acompanhar os serviços de manutenção  preventiva e corretiva da 
máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;  anotar, segundo normas 
estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e 
outras ocorrências, para controle da chefia;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos;  recolher a máquina após o serviço, deixando-a corretamente estacionada, verificando, 
inclusive, se os seus acessórios estão em perfeitas condições de uso;  comunicar à chefia imediata em caso 
de acidente com o veículo;  manter a máquina limpa, interna e externamente, e em condições de uso, 
inclusive levando-a à manutenção sempre que necessário;   observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva da máquina;  responsabilizar-se pelos acessórios da máquina;  recolher a máquina após o 
serviço, deixando-a corretamente estacionada e fechada; excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  executar outras atribuições 
afins. 
 

 
CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE MICROINFORMÁTICA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: XI 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: instrução em curso de Nível Superior completo na área da Informática, 
além de outros requisitos a serem especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: compreende os cargos que se destinam a operar sistemas em 
microcomputadores, identificando e recuperando falhas operacionais. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: verificar as tarefas a serem desenvolvidas para prever e escolher os recursos 
necessários ao processamento de dados da Administração Municipal (tais como: terminais, impressoras, 
unidades de disco e outros);  selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, de 
acordo com a tarefa a ser executada;  digitar dados e emitir relatórios, observando os programas em 
execução, detectando problemas e/ou falhas na execução das tarefas e, quando necessário solicitar ao 
responsável pela unidade as soluções cabíveis;  manter cópias de segurança dos sistemas e informações 
existentes;  emitir relatórios, enviando-os às unidades administrativas, de acordo com normas 
preestabelecidas pela chefia da unidade;   tomar os cuidados e providências voltadas à conservação e 
manutenção recomendados pelos fabricantes dos equipamentos;  desempenhar programas de qualificação 
na área da sua atuação;   integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos; 
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: OPERÁRIO 
NÍVEL DE VENCIMENTO: III 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto, além de outros requisitos a serem 
especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais e apropriadas; capinar e 
roçar terrenos, bem como quebrar pedras;  limpar ralos e bueiros;  carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos lugares indicados; transportar materiais de construção, móveis, equipamentos 
e ferramentas;  varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros 
instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo, 
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos ou carrinhos de tração manual; limpar, lubrificar e 
guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais;  dar 
mira e bater estaca nos trabalhos topográficos;  auxiliar no nivelamento de superfícies a serem 
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica;  preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas 
auxiliares de obras;  auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras de interesse público;  
preparar canteiro e sementeiras de flores, árvores, arbustos e outras plantas em jardins, praças, parques e 
demais logradouros ou locais públicos;  realizar as atividades de plantio e replantio de sementes e mudas, 
bem como serviços de adubagem e irrigação entre outros;  podar ou orientar a poda de árvores e arbustos;   
pulverizar defensivos agrícolas, observando as instruções predeterminadas;  proceder à limpeza de áreas 
cultivadas, tais como canteiros, jardins e viveiros, além de fazer as podas necessárias; preparar recipientes 
para o plantio de sementes e mudas, coletando terra em locais determinados, peneirando-o, retirando 
impurezas, adicionando material orgânico, adubos e/ou corretivos, colocando-os nos recipientes 
adequados;  plantar sementes de plantas ornamentais, arbóreas ou frutíferas em sementeiras ou áreas 
preparadas, recobrindo-as com material adequado e regando-as para germinação;  auxiliar em experiências 
que visem à germinação e o melhoramento de espécies de vegetais;   executar as diversas modalidades de 
enxertia, visando a realização e a análise de estudos experimentais;  demarcar, sob supervisão, pomares e 
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outros cultivos visando o espaçamento adequando a cada tipo de cultura;   aplicar defensivos agrícolas, 
mediante orientação superior;  distribuir sementes e mudas de plantas, procedendo ao registro de dados 
quanto a espécie, qualidade e destinação, bem como identificando o beneficiário, a fim de que possa ser 
feito o acompanhamento técnico da evolução do cultivo;  operar motosserra para podar árvores, sob 
orientação e de acordo com instruções recebidas;  operar equipamentos destinados à irrigação do solo, de 
acordo com instruções recebidas;  zelar pelos materiais, equipamentos e ferramentas colocados sob sua 
guarda e solicitar, quando necessário, a aquisição ou manutenção dos mesmos;  auxiliar no preparo de 
argamassa e na confecção de peças de concreto;  auxiliar no assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos, 
telhas, manilhas e similares;   participar dos trabalhos de construção de lajes de concreto;  auxiliar nos 
trabalhos necessários ao assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica;  auxiliar no 
assentamento de meio-fio, pedra irregular, lajes, mosaicos e pedras portuguesas; abrir, repor e consertar 
calçamentos;  executar conserto simples em móveis, portas, janelas e outras peças de madeira; auxiliar na 
confecção, reparo, montagem, instalação e conservação de portas, janelas, esquadrias e demais estruturas 
e peças de madeira, executando tarefas complementares, como lixar, passar cola, colocar pregos, de 
acordo com a orientação do responsável;  auxiliar na montagem, desmontagem, reparo e ajustamento de 
sistemas hidráulicos;  ajudar na montagem e instalação de sistemas de tubulação, unindo e vedando tubos, 
de acordo com orientação recebida;  auxiliar na instalação de louças sanitárias, caixas-dágua, chuveiros e 
outros;  auxiliar no preparo de tintas e executar  tarefas relativas à pintura de superficies externas e 
internas de interesse da Municipalidade;  realizar trabalhos de solda simples;  auxiliar no corte, reparo e 
outras atividades relativas a peças e ligas metálicas;  substituir lâmpadas e fusíveis, consertar tomadas e 
executar outras tarefas simples em equipamento elétricos;  auxiliar na instalação, revisão, manutenção e 
reparo de sistemas elétricos;  limpar e auxiliar na lubrificação de ferramentas, equipamentos, máquinas e 
motores que não exijam conhecimentos especiais;  zelar pela conservação de máquinas e ferramentas 
utilizadas no trabalho, limpando-as e guardando-as de acordo com orientação recebida;   observar as 
medidas de segurança na execução das tarefas, usando equipamentos de proteção e tomando precaução 
para não causar danos a terceiros;  manter limpo e arrumado o local de trabalho;  integrar e realizar 
atividades de sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do 
Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível; executar outras atribuições 
afins. 
 

 
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XIII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior Bacharel em Direito, habilitação legal para o exercício da 
profissão, com registro no devido órgão.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas 
que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários, Diretores das Autarquias Municipais, emitir pareceres 
e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; representar o 
Município em juízo ou fora dele, quando investido do competente mandato. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, 
submetidas a exame pelo Prefeito, Secretários, Diretores das Autarquias Municipais, emitindo parecer, 
quando for o caso;  revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal;   observar as normas federais 
e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e 



  Republica Federativa do Brasil 
 Estado do Rio Grande do Sul 
  Município de Pinhal da Serra  
 

78 
 

providenciar na adaptação desta;  estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de 
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se 
fizerem necessários a sua legalização;   estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, 
hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como 
elaborar os respectivos anteprojetos de lei e decretos;  proceder ao exame dos documentos necessários à 
formalização dos títulos supramencionados;  proceder a pesquisas pendentes a instruir processos 
administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos;  participar de reuniões coletivas da Procuradoria, 
presidir, sempre que possível, aos inquéritos administrativos;  exercer outras atividades compatíveis com a 
função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente 
designados;  relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna importância, quando para tal tiver 
sido sorteado;  representar a Municipalidade, como Procurador, quando investido do necessário mandato; 
efetivar a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa;   mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, 
todos os atos praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus 
direitos, deveres e pagamento de vantagens;   executar outras tarefas correlatas; excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua habilitação compatível. 
 

 
CARGO: PSICÓLOGO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: XII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
Psicólogo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao 
trabalho, da orientação educacional e da clínica psicológica. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das 
condições pessoais do servidor;  proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto de vista psicológico, 
estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 
comportamentos, moral, motivação e tipos de liderança;  averiguar causas de baixa produtividade; 
assessorar o treinamento em relações humanas;  fazer psicoterapia breve, ludoterapia grupal e individual, 
com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos;  fazer exames de seleção em crianças, para fins 
de ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudo;  empregar 
técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc;  atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou 
escolares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais;  formular hipóteses de trabalho para 
orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais;  apresentar o caso estudado e interpretado à 
discussão em seminário;  realizar pesquisas psicopedagógicas;  confeccionar e selecionar o material 
psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos;  elaborar relatórios de estudos 
desenvolvidos;  redigir a interpretação final, após o debate e aconselhamento, indicado em cada caso, 
conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo;  manter atualizado o 
prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros;  manter-se atualizado nos processos e 
técnicas utilizadas pela Psicologia;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que o 
funcionário público possua habilitação compatível;  executar tarefas correlatas. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: VII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico específico, ministrado por entidade de ensino reconhecida 
por órgão oficial e registro no respectivo órgão de classe, além de outros requisitos a serem especificados 
em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: prestar assistência e orientação aos agricultores, assim como, 
auxiliar no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:  prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como, 
sobre meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; realizar levantamentos 
topográficos;   realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, bem como efetuar cálculos 
para adubação e preparo da terra;  informar aos agricultores sobre a conveniência de introdução de novas 
culturas e técnicas de produção indicadas para cada tipo de lavoura ou solo, bem como a manutenção e 
conservação dos mesmos;  orientar os criadores fazendo demonstrações práticas sobre método de 
vacinação, de criação de animais, bem como, sobre processos adequados de limpeza, desinfecção de 
estábulos, pocilgas, etc..;  auxiliar o veterinário nas práticas operacionais e tratamento dos animais, 
controlando a temperatura, administrando remédios, aplicando injeções, supervisionando a distribuição de 
alimentos;  colaborar em experimentação zootécnica;  realizar  inseminação artificial;  colaborar na 
organização de exposições e feiras  rurais;   acompanhar o desenvolvimento da bacia leiteira, assim como, 
zelar pela qualidade dos seus produtos;  dar orientação técnica a empreendimentos cooperativos e 
agroindustriais que estejam voltados à industrialização e/ou comercialização dos produtos primários aqui 
produzidos;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, 
dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua habilitação compatível;  
executar outra atribuições afins. 
 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
NÍVEL DE VENCIMENTO: VII 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico específico, ministrado por entidade de ensino reconhecida 
por órgão oficial e registro no respectivo órgão de classe, além de outros requisitos a serem especificados 
em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os 
medicamentos apropriados; aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre outras, segundo 
prescrição médica;  aplicar vacinas, segundo orientação superior;  ministrar medicamentos e tratamentos 
aos pacientes, observando os horários e as doses prescritas pelo médico responsável;  verificar a 
temperatura, a pressão arterial, a pulsação e o peso dos pacientes, empregando técnicas e instrumentos 
apropriados;  orientar pacientes em assuntos de sua competência;  preparar pacientes para consultas e 
exames;  lavar e esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, utilizando produtos e equipamentos 
apropriados;  auxiliar médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas 
consultas, bem como no atendimento aos pacientes;  auxiliar no controle de estoque de medicamentos, 
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materiais e instrumentos médicos e odontológicos, a fim de solicitar reposição, quando necessário;  fazer 
visitas domiciliares, segundo programação estabelecida, para atender a pacientes e coletar dados de 
interesse médico;  participar de campanhas de vacinação;  auxiliar no atendimento da população em 
programas de emergência;  manter o local de trabalho limpo e arrumado;  fazer  relatórios periódicos sobre 
os serviços prestados, encaminhando-os à chefia imediata;  integrar e realizar atividades de sindicância e 
processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o 
funcionário público possua habilitação compatível;   executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: TECNICO EM MANUTENÇÃO E REPAROS 
NÍVEL DE VENCIMENTO: V 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto, além de outros requisitos a serem 
estabelecidos no Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: executar trabalhos de pintura, carpintaria, manutenção de 
sistemas elétricos, condutos hidráulicos, realizar trabalhos de alvenaria, concreto e revestimentos em geral. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: na área de pintura: executar serviços de pintura em paredes, portões, móveis e 
outras superfícies;  limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as lixando-as e emassando-as, 
utilizando raspadeiras, solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar 
resíduos, quando for o caso;  retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a 
aderência da tinta;  preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes e 
secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a  qualidade especificadas;  pintar superfícies 
internas e externas, aplicando camadas de tintas e verniz, utilizando pincéis, rolos ou pistolas; 
Na área de carpintaria: selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais 
adequado para assegurar a qualidade do trabalho;  tratar na madeira os contornos da peça a ser 
confeccionada, segundo o desenho solicitado;  serrar, aplainar e alisar madeira, utilizando as ferramentas 
apropriadas para obter os componentes necessários à montagem da peça;  instalar portais, portas, janelas 
e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais previamente preparados;  reparar e conservar objetos de 
madeira, substituindo total ou parcialmente as peças desgastadas e deterioradas, ou fixando partes soltas 
para recompor sua estrutura;  
Na área dos sistemas elétricos: instalar fiação elétrica, montar quadros de distribuição, caixas de fusível, 
tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas;  
testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho 
executado;  testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para detectar as 
partes defeituosas;  reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e 
materiais isolantes para manter as instalações elétricas em condições de funcionamento;  executar serviços 
de limpeza e reparo em geradores e motores;  ler desenhos e esquemas de circuitos elétricos;  substituir 
fusíveis, reles, bobinas, lâmpadas e demais equipamentos elétricos;  consertar e rebobinar dínamos, 
alternadores e motores em geral;  
Na área hidráulica: montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não 
metálico, de alta ou baixa pressão;  marcar, unir e vedar tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico 
e outros dispositivos mecânicos; instalar louças sanitárias, condutores, caixas-d’água, chuveiros e outros 
componentes de instalações hidráulicas; localizar e reparar vazamentos;  instalar registros e outros 
acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a instalação do sistema;  
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manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais 
como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; 
Na área de estruturas metálicas: selecionar vergalhões, baseando-se em especificações ou instruções 
recebidas, para assegurar ao trabalho as características requeridas;  cortar os vergalhões e pedaços de 
arames, utilizando tesoura manual ou máquina própria, para obter os diversos componentes da armação;  
curvar vergalhões em bancada adequada, empregando ferramentas manuais e máquinas de curvar, a fim 
de dar aos mesmos as formas exigidas para as armações;  introduzir as armações de ferro nas formas de 
madeira, ajustando-as de maneira adequada e fixando-as, para permitir a moldagem de estruturas de 
concreto;  soldar e reparar peças de ferro e aço; 
Na área de alvenaria:  executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras de alvenaria;  
preparar argamassa e concreto; construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base 
de paredes, muros e construções similares;   assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais;  
revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, 
de acordo com instruções recebidas;  aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de 
edificações;  construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções 
recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares;  construir caixas d’água, caixas 
coletoras de água e esgoto, bem como caixas de concreto para colocação de bocas-de-lobo;   executar 
trabalhos de reforma e manutenção de prédios;  fazer trabalhos necessários para o assentamento de 
paralelepípedos ou alvenaria poliédrica;  assentar paralelepípedos, pedra irregular, lages mosaicos e pedras 
portuguesas;   fazer rejuntamento de paralelepípedos com asfalto;  abrir, repor e consertar calçamentos;  
fazer assentamentos de meio-fio; montar tubulações para instalação elétrica;  
Na área geral: orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe;  
zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;  manter limpo e 
arrumado o local de trabalho;  requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; interpretar 
croquis e/ou plantas, observando as especificações predeterminadas;  integrar e realizar atividades de 
sindicância e processos administrativos;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde 
que  o funcionário público possua habilitação compatível;  executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: TESOUREIRO  
NÍVEL DE VENCIMENTO: IX 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso superior incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável 
pelos valores entregues à sua guarda 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Receber e pagar em moeda corrente; receber, entregar e guardar valores; 
movimentar fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; 
informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria;  endossar cheques 
e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores;  preencher e assinar 
cheques bancários;   efetuar pagamentos;  efetuar selagem e autenticação mecânica;   executar tarefas 
afins;  excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do município, desde que o funcionário público possua 
habilitação compatível. 
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CARGO: VIGIA 
NÍVEL DE VENCIMENTO: IV 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Incompleto, além de outros requisitos a serem 
especificados em Edital. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: zelar e exercer a vigilância de bens, prédios e logradouros 
públicos municipais, como forma de evitar atos ilícitos e de vandalismo.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: manter a vigilância permanente sobre depósitos de materiais, pátios, áreas 
abertas, obras em execução e edifícios onde funcionem atividades de interesse da Municipalidade;  
percorrer sistematicamente as dependências dos edifícios da municipalidade e áreas adjacentes verificando 
se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que 
lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas;  fiscalizar a entrada e saída de 
pessoas nas dependências sob sua guarda, prestando informações e efetuando os encaminhamentos 
necessários; examinar e conferir a autenticidade de autorizações;  garantir a segurança dos bens,  
materiais,  veículos e/ou prédios postos sob sua guarda;   controlar e orientar a circulação de veículos e 
pedestres nas áreas de estacionamento, para manter a ordem e evitar acidentes;  vigiar materiais e 
equipamentos destinados a obras;  praticar atos necessários para impedir a invasão de prédios municipais, 
inclusive solicitar a ajuda policial quando necessária; executar ou providenciar serviços de manutenção 
geral,  trocando lâmpadas e fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas habilitadas para o 
reparo de bombas, caixas de água, torneiras e outros, para assegurar as condições de funcionamento e 
segurança das instalações públicas;  comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer 
irregularidades;  manter sob sua guarda e responsabilidade, chaves de relógio ponto, controlando a 
entrada e saída de servidores dos locais de trabalho;  contatar, quando necessário, órgão públicos, 
comunicando a emergência e solicitando socorro;  zelar pela limpeza das dependências dos prédios e 
logradouros públicos;  integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos;  
excepcionalmente, dirigir/conduzir viaturas do Município, desde que  o funcionário público possua 
habilitação compatível;  executar outras atribuições afins. 
 

 
CARGO: VISITADOR DO PIM(criado pela Lei 609, de 25.04.2011) 
NÍVEL DE VENCIMENTO: III 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: concurso público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução em Curso de Nível Médio, residir na área de atuação, além de 
outros requisitos a serem definidos no edital.   
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA COMPETÊNCIA: orientar as famílias para que possam estimular adequadamente 
o desenvolvimento pleno das capacidades e potencialidades de suas crianças. O foco é o estímulo ao 
desenvolvimento das crianças na fase de zero a seis anos de idade, com ênfase na visitação às famílias na 
fase do zero aos três anos de idade. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: enfatizar uma visão sistêmica; dar atenção às mães grávidas, através de 
orientação sistemática durante o trabalho dos médicos, enfermeiros e outros executores da área bem 
como as consultas para prepará-las nos aspectos do desenvolvimento desde o nascimento para a 
promoção de um crescimento infantil integral; Atuar em caráter preventivo com atenção individual para 
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crianças de zero a três anos e suas famílias; Estimular o vínculo mãe/bebe desde a gestação, preparando as 
mães para o momento do parto; planejar e executar seu cronograma de visitas às famílias; participar das 
capacitações realizadas pelo Monitor/GTM; acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas 
gestantes; preencher documentos, elaborar relatórios, executar outras atividades afins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


