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LEI MUNCIPAL  nº 155/2014 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Estabelece o quadro de 

provimento efetivo do Poder Executivo de 

Barão do Triunfo.  
 

 

RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI, Prefeito 
Municipal de Barão do Triunfo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada e  promulgada 
a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1.º - Altera o nº de cargos no quadro abaixo discriminado, ficando com a 
seguinte redação: 
 
“ (...) 
Art. 1.º - A organização estrutural da Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo fica 
regida pelos dispositivos da presente Lei e passa a ser a seguinte: 
 
I – Quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias 
funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 
 
Denominação: N. º de cargos: Padrão: 

Arquiteto 01 11 

Assistente Social 20 horas 01 07 

Assistente Social – 40 horas 01 11 

Agentes comunitários de saúde  04 02 

Auxiliar de Biblioteca 01 06 

Auxiliar de consultório dentário ESF 01 06 

Auxiliar de Enfermagem 01 08 

Auxiliar de Escriturário 06 04 

Auxiliar de Manutenção 01 02 

Dentista ESF 01 12 

Enfermeiro 04 09 

Enfermeiro ESF 01 09 

Escriturário 12 06 
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Farmacêutico  01 07 

Fiscal de obras 01 05 

Fiscal Ambiental 01 06 

Fiscal de tributos 01 06 

Fiscal Sanitário 01 06 

Fonoaudiólogo 20 horas 02 07 

Guarda Municipal 02 03 

Licenciador Ambiental 01 06 

Mecânico 02 05 

Médico Veterinário 01 10 

Médico – Clínico geral 20 horas 03 10 

Médico – Ginecologista 20 horas 02 10 

Médico Pediatra 20 horas 01 10 

Médico Psiquiatra 20 horas 01 10 

Médico especialista em saúde da família 40h  01 13 

Monitor de Telecentro 01 06 

Motorista 20 04 

Motorista de Ambulância 05 04 

Nutricionista – 40 horas 01 07 

Odontólogo – 20 horas 02 10 

Operador máquinas 13 05 

Operário 10 02 

Pedreiro 02 05 

Professor Área I e II 94 Área I e II 

Psicólogo 01 11 

Psicólogo 20 horas 01 07 

Regente de Música 20 horas 01 07 

Secretário de Escola 03 06 

Servente 20 horas 25 01 

Servente 40 horas 14 02 

Técnico de apoio pedagógico 06 Área II 

Técnico em Contabilidade 01 10 

Técnico Agro-Pecuário 01 06 

Técnico em Enfermagem 08 08 

Técnico de apoio 20 horas 01 07 

Telefonista 02 03 

Tesoureiro 01 08 
 

 

Art. 2.º - É fixada a seguinte tabela de vencimentos para os cargos criados nesta 
Lei, de acordo com os padrões abaixo: 
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PADRÃO R$ 

1 537,04 

2 783,66 

3 820,50 

4 1.063,36 

5 1.505,38 

6 1.531,93 

7 1.663,27 

8 2.151,59 

9 2.697,52 

10 3.458,60 

11 4.132,63 

12 4.672,99 

13 6.641,57 

Área I 979,98 

Área II 1.126,75 

 

Art. 3.º - As atribuições, carga horária e escolaridade, serão parte integrante desta 
Lei, através do anexo único. 
 

Art. 4. º - Os profissionais abaixo receberão uma indenização pelo deslocamento 
até o local de trabalho, decorrente da distância e dificuldade de acesso, conforme 
discriminado abaixo, exceto quando estiverem trabalhando na sede do Município. 
 

Médico ESF 40% (quarenta por cento) do básico 

Dentista ESF 40% (quarenta por cento) do básico 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
144/14. 
 
Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
                          Barão do Triunfo, 16 de abril de 2014. 
 
 
 

RUI W B SPOTTI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

QUADRO: CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: 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 à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o 
setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de 

Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 

Requisitos para provimento: Ensino Fundamental completo. 

Recrutamento: Concurso Público 

 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Município e do PSF): 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar 
consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; 
controlar o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar 
o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento do paciente; instrumentar 
Cirurgião-Dentista e Técnico em Higiene Dental junto a cadeira operatória; 
promover o isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
operatório; selecionar moldeiras; preparar materiais restauradores e de moldagem; 
preparar modelos em gesso; preencher mapas, quadros e fichas de atendimento 
odontológico; executar assepsia e limpeza do instrumental e aparelho 
odontológico; executar a recepção e o atendimento dos pacientes destinados ao 
atendimento clínico; realizar outras atribuições correlatas. 
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Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 

Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo e Registro no CRO. 

Recrutamento: Concurso Público 

 
 

CLASSE: ARQUITETO 
Exemplos de atribuições: Assessoria direta na área de arquitetura do município, 
com elaboração de projetos, laudos de medição, pareceres e acompanhamento no 
andamento de obras. 
Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Arquitetura. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 

CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL 
Exemplos de atribuições: Planejar e supervisionar a execução de programas de 
Assistência Social, selecionar candidatos a serem amparados pelos serviços de 
assistência. 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 trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar 
clientes e dispensários a hospitais acompanhando o tratamento e recuperação dos 
mesmos e assistindo os familiares, planejar e promove inquéritos sobre a situação 
social de escolares e de suas famílias; fazer triagem nos casos apresentados para 
estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes dos casos e 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. 
Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Assistência Social. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL 
Exemplos de atribuições: Planejar e supervisionar a execução de programas de 
Assistência Social, selecionar candidatos a serem amparados pelos serviços de 
assistência. Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência 
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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 trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar 
clientes e dispensários a hospitais acompanhando o tratamento e recuperação dos 
mesmos e assistindo os familiares, planejar e promove inquéritos sobre a situação 
social de escolares e de suas famílias; fazer triagem nos casos apresentados para 
estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes dos casos e 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. 
Horário: quatro horas por dias e vinte horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Assistência Social. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO 
Exemplos de atribuições: Auxiliar os escriturários na execução de suas tarefas e 
desempenhar serviços simples de escritório que envolva digitação de relatórios, 
elaboração de ofícios, memorandos e outras tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Exemplos de atribuições: serviços de primeiros socorros, aplicações de 
injeções, medir pressão, fazer curativos, pequenas suturas, executar outras tarefas 
correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto, experiência 
comprovada na atividade e curso que habilite para o exercício do cargo, na forma 
das instruções reguladores do processo seletivo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
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Exemplos de atribuições: realizar serviços de manutenção dos veículos do 
município, como: lavagem, troca de pneus, lubrificação, etc; pequenos serviços de 
reparos dos prédios públicos: Como limpeza de forro, troca de fechaduras, limpeza 
de paredes, etc; como também limpezas e pequenos reparos das praças públicas; 
auxiliar em serviços de abastecimento de veículos; auxiliar em serviços simples de 
jardinagem; executar tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: DENTISTA ESF 
Exemplos de atribuições: Diagnosticar e tratar dentes e região maxilofacial, 
proceder à odontologia profilática em estabelecimento de ensino, unidade móvel 
ou hospitalar, examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em 
estabelecimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel, fazer diagnósticos 
dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento, fazer extrações de 
dentes, compor dentaduras, pontes, fazer esquema das condições da boca e dos 
dentes dos pacientes, fazer registros e relatórios dos serviços executados, difundir 
os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, impressos, 
escritos, etc, responsabilizar-se por equipes auxiliares acessórias à execução das 
atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
Horário: Oito horas por dias e quarenta  horas por semana. 
Requisitos: Curso superior em Odontologia e Registro no CRO. 
Recrutamento: Concurso Público. 
 
 
CLASSE: ENFERMEIRO (Município e ESF): 
Exemplos de atribuições: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, responder 
pela observância de prescrições médicas relativas a doentes, ministrar remédios e 
velar pelo bem-estar e segurança dos doentes, supervisionar a esterilização do 
material da sala de operações, atender casos urgentes, no hospital, na via pública 
ou a domicílio, auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas, supervisionar os 
serviços de higienização dos doentes, bem como das instalações, promover o 
abastecimento de material de enfermagem, orientar serviços de isolamento de 
doentes, ajudar o motorista a transportar os doentes na maca, executar atividades 
afins. 
Horário: oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
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Requisitos: Curso Superior de Enfermagem. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
CLASSE: ESCRITURÁRIO 
Exemplos de atribuições: executar serviços complexos de escritório que envolva 
interpretação de leis e normas administrativas para fundamentar informações; 
organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentação e de 
legislação; secretariar reuniões e comissões de inquérito. Executar outras tarefas 
correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
FARMACÊUTICO 20H: 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Manipular drogas de várias 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 e abastecimentos entregues à 
farmácia; 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; 
executar tarefas afins.  

Horário: quatro horas por dia e vinte horas por semana. 

Requisitos para provimento: Ensino Superior Completo em Farmácia 

Recrutamento: Concurso Público 

 
CLASSE: FISCAL AMBIENTAL 
Exemplos de atribuições: verificar o cumprimento das leis e posturas referentes 
ao meio ambiente; efetuar fiscalização mediante rondas e vistorias espontâneas, 
sistemáticas e dirigidas, especialmente: fiscalizar e controlar a exploração mineral, 
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principalmente as de emprego direto na construção civil, fiscalizar e controlar 
depósitos de explosivos e afins, bem como a utilização ou detonação de explosivos 
ou similares, fiscalizar e controlar o plantio, a poda, o transplante, a supressão e a 
conservação da vegetação das vias, praças, hortos, jardins e outros logradouros 
urbanos, bem como em áreas particulares, fiscalizar e controlar a implantação de 
parcelamento do solo em áreas com cobertura vegetal, fiscalizar a realização de 
shows, comícios ou eventos similares em praças públicas, parques florestais e 
outros logradouros públicos ou particulares, fiscalizar a exposição de espécimes da 
flora e fauna silvestres, fiscalizar e controlar a execução de atividades extrativas de 
recursos naturais em áreas de domínio público e particular, fiscalizar e controlar a 
disposição de resíduos sólidos, movimento de terra, aterros e desaterros e 
similares, e aplicação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, fiscalizar a 
proteção, conservação e melhoria das reservas biológicas e reprimir as fontes 
poluidoras em geral, especialmente as poluições atmosféricas, sonoras, visuais, 
hídricas e do solo, fiscalizar e controlar a utilização dos serviços de auto-falante ou 
outras fontes sonoras, fiscalizar e controlar obras de construção civil, relativamente 
às questões ambientais, fiscalizar e controlar a afixação de cabos, fios, placas, 
anúncios ou similares na arborização pública, coibir o comércio ilegal, a 
manutenção e a criação não permitida de espécimes da flora e fauna silvestres, 
procedendo a apreensão devida, efetuar a suspensão das atividades de 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços que estejam em 
desacordo com as normas de proteção ambiental e outras fontes de poluição em 
geral, realizar medições de níveis de poluição para o desenvolvimento da ação 
fiscal, avaliar projetos e sistemas de controle de poluição, bem como, os planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos, verificar e fiscalizar a realização de projetos de 
pesquisa científica que impliquem em danos aos meios físicos e biológicos, e, 
outras atividades inerentes ao cargos. 
Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público.                                                             
 
 
CLASSE: FISCAL DE OBRAS 
Exemplos de atribuições: verificar o acompanhamento das leis e posturas 
municipais referentes a execução de obras particulares; examinar as obras 
realizadas no Município e fiscalizar a conformidade com as plantas aprovadas; 
suspender obras aprovadas sem aprovação ou em desconformidade com as 
plantas aprovadas; verificar denúncias e fazer notificações sobre construções 
clandestinas; exercer outras atividades correlatas. 
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Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento:  Ensino Médio completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
 
CLASSE: FISCAL SANITÁRIO 
Exemplos de atribuições: verificar o cumprimento das leis e posturas referentes 
ao asseio e higiene dos estabelecimentos comerciais e casas particulares, quando 
a transgressão das normas de vida dos munícipes. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: FISCAL DE TRIBUTOS 
Exemplos de atribuições: fiscalizar o recolhimento dos tributos municipais; 
expedir notificações e certidões sobre a correção do recolhimento de tributos aos 
cofres municipais; exercer atividades correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 
Recrutamento:  Edital para concurso público. 
 
 

CLASSE: FONOAUDIÓLOGO(A) 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Desenvolver trabalho de prevenção no que se 
refere à área de comunicação oral e escrita, voz e audição; participar de equipes 
de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e 
audição; realizar terapia fonoaudiológica  dos problemas de comunicação oral e 
escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões de voz e fala; 
colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, discutir 
ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, 
privadas, autárquicas e mistas; dirigir serviços de fonoaudiologia em 
estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; supervisionar 
profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; 
assessorar órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, privados ou mistos no 
campo de audiofonologia; participar de Equipe de Orientação e Planejamento 
Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar  
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parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; 
realizar outras tarefas afins. 

Horário: quatro horas por dias e vinte horas por semana. 

Requisitos para provimento: Curso superior em Fonoaudiologia. 

Recrutamento: Concurso Público 

CLASSE: GUARDA MUNICIPAL 
Exemplos de atribuições: exercer vigilância em logradouros públicos e próprios 
municipais, conduzir veículos oficiais quando em serviços de vigilância, realizar 
ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar 
roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua 
guarda, etc, controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
acesso sob sua vigilância, verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso 
estão devidamente fechadas, investigar quaisquer condições anormais que tenha 
observado, responder a chamadas telefônicas e anotar recados, levar ao imediato 
conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada, 
acompanhar funcionários, quando necessário ao exercício de sua função, exercer 
tarefas afins. 
Horário: oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público 
 
 
CLASSE: LICENCIADOR AMBIENTAL: 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: No âmbito municipal deverá realizar os seguintes 
procedimentos administrativos: expedir certidões, declarações, autorizações, 
notificações, mandados à diligencia e certificados de LP (Licença Prévia), LI 
(Licença de Instalação) e LO (Licença de Operação), que envolve licenciar 
instalações, ampliações e operações de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou 
daqueles que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e ainda as normas técnicas 
aplicáveis dentro dos graus de complexidade adequadas e permitidas pela FEPAM 
(Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente) segundo legislação vigente; 
executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
Horário: quatro horas por dia e vinte horas por semana. 
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Requisitos para provimento: Curso Superior nas seguintes áreas: Engenheiro 
Agrônomo, Ambiental, Sanitário, Agrícola, Florestal, Tecnólogo em Gestão 
Ambiental, Geólogo e Biólogo (bacharelado/licenciatura). 
Recrutamento: Edital para concurso público 
 
 
CLASSE: MECÂNICO 
Exemplos de atribuições: manter e reparar máquinas e motores de diferentes 
espécies; efetuar chapeação e pintura quando necessário; fazer todo o tipo de 
conserto; manutenção, troca, reposição em peças e equipamentos do parque de 
máquinas municipal. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental  incompleto, curso adequado 
ou experiência comprovada em serviços de mecânica. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: MÉDICO 
Exemplos de atribuições: Examinar o paciente, procedendo ao estudo do caso 
clínico, estabelecer diagnósticos e o método operatório, requisitar exames 
subsidiários, prescrever tratamento de manutenção ou melhoria do estado geral, 
realizar intervenções cirúrgicas em geral, acompanhar o paciente no pós-
operatório, atender urgências e emergências, prestar pronto atendimento a 
pacientes externos, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata, 
orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de 
competência, comunicar a seu superior imediato qualquer irregularidade, participar 
de projetos de treinamento e programas educativos, cumprir e fazer as normas e 
rotinas relativas a sua área de competência, classificar e codificar doenças, 
operações e registros das ações necessárias a sua área de competência, fazer 
parte de comissões provisórias e permanente instaladas no setor de saúde, 
executar tarefas correlatas a sua área de competência. 
Horário:  quatro horas por dias e vinte horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Medicina. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: MÉDICO ESF 
Exemplos de atribuições: Examinar o paciente, procedendo ao estudo do caso 
clínico, estabelecer diagnósticos e o método operatório, requisitar exames 
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subsidiários, prescrever tratamento de manutenção ou melhoria do estado geral, 
realizar intervenções cirúrgicas em geral, acompanhar o paciente no pós-
operatório, atender urgências e emergências, prestar pronto atendimento a 
pacientes externos, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata, 
orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de 
competência, comunicar a seu superior imediato qualquer irregularidade, participar 
de projetos de treinamento e programas educativos, cumprir e fazer as normas e 
rotinas relativas a sua área de competência, classificar e codificar doenças, 
operações e registros das ações necessárias a sua área de competência, fazer 
parte de comissões provisórias e permanente instaladas no setor de saúde, 
executar tarefas correlatas a sua área de competência. 
Horário: oito horas por dias e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Medicina. 
Recrutamento: Concurso Público 
 
 
CLASSE: MÉDICO PEDIATRA: 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: Praticar todos os atos pertinentes à Medicina na área 
de Pediatria. Praticar todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 
especialidades farmacêuticas de uso internos e externos indicados em Medicina; 
atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros 
Horário: quatro horas por dia e vinte horas por semana. 

Requisitos para provimento: Ensino Superior Completo em Medicina 
especialização em Pediatria 

Recrutamento para provimento: Concurso Público. 

 
 
CLASSE: MÉDICO VETERINÁRIO 
Exemplos de atribuições: Prestar assistência técnica aos criadores municipais, 
no sentido de assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais, 
uma exploração zootécnica econômica, estímulos e desenvolvimento das criações 
já existentes no Município, especialmente a de animais de pequeno 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, 
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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. 
Horário: oito horas diárias e quarenta horas por semana. 
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
 
CLASSE: MONITOR DE BIBLIOTECA 
Exemplos de atribuições: coletar dados para fins estatísticos; receber, distribuir 
e postar correspondências; executar serviços reprográficos; operar equipamentos 
telefônicos e similares; datilografar e digitar textos; realizar serviços de 
mensageira; operar microcomputador; manter registros e dados estatísticos 
publicitários; abrir e conferir as folhas dos livros; colocar os carimbos da biblioteca; 
preparar fichas para empréstimos de material documental; etiquetar o número de 
chamada no material; manter em ordem o balcão de empréstimo; alimentar bases 
e/ou banco de dados bibliográficos; manter a ordenação dos materiais de 
informação em seu local de armazenamento; localizar nas estantes o material 
solicitado pelo usuário, providenciar correção de etiquetas das estantes e guias; 
realizar inventário do acervo; manter registros de empréstimos; emprestar, 
renovar, receber e preparar o material para nova circulação; inspecionar livros 
especiais e examinar outros materiais que foram devolvidos; solicitar e receber 
devolução de empréstimos interbibliotecário e outras atividades correlatas. 
Horário: oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 
Recrutamento: Edital para Concurso Público 
 
 
CLASSE: MONITOR DO TELECENTRO 

 EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES:  recepção dos cidadãos usuários do Telecentro. 
Cadastro do usuário, cadastro e apoio às atividades (cursos, oficinas, uso livre); 
montagem de turmas para as atividades, agendamento do uso livre, garantir a 
manutenção geral do Telecentro, apoiar na administração do Conselho Gestor, 
contatos telefônicos, organização, controle e acompanhamento das turmas, 
gerenciamento do dados de cadastro, requisição de material em geral, solicitação 
de manutenção geral e preventiva, acompanhar e avaliar o trabalho voluntário. 

Horário: oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
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Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 

Recrutamento: Concurso Público 

 
 
CLASSE: MOTORISTA 
Exemplos de atribuições: dirigir e conservar máquinas, equipamentos 
rodoviários e veículos do Município. Providenciar no abastecimento de combustível, 
água e lubrificantes; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no 
funcionamento dos veículos. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria “D”. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: MOTORISTA DE  AMBULÂNCIA 
Exemplos de atribuições: dirigir e conservar os veículos do Município. 
Providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao 
seu superior qualquer anomalia no funcionamento dos veículos. 
Horário: 144 horas mensais, trabalhando em turnos de 12 hs. conforme escala. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria “D”. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: NUTRICIONISTA ( 40  H0RAS) 
Exemplos de atribuições: Planejamento, organização, direção, supervisão e 
avaliação dos serviços de merenda escolar. Dar assistência e treinamento 
especializado em alimentação e nutrição; verificar o controle de qualidade de 
gêneros e produtos alimentícios, supervisionar o preparo e a distribuição das 
refeições prescritas, participação em projetos de equipamentos e utensílios na área 
de alimentação e nutrição, preparar alimentação balanceada e sanitizada oferecida 
a clientela, planejamento de cardápios, proceder diagnóstico nutricional do 
indivíduo através de métodos e técnicas de avaliação nutricional, 
sistematicamente, dar cumprimento as tarefas administrativas relacionadas a sua 
área de atuação (Merenda Escolar).  
Horário: oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
Requisitos para provimento: Ensino Superior em Nutrição 
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Recrutamento: Edital para concurso público 
 
CLASSE: ODONTÓLOGO 
Exemplos de atribuições: Diagnosticar e tratar dentes e região maxilofacial, 
proceder à odontologia profilática em estabelecimento de ensino, unidade móvel 
ou hospitalar, examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em 
estabelecimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel, fazer diagnósticos 
dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento, fazer extrações de 
dentes, compor dentaduras, pontes, fazer esquema das condições da boca e dos 
dentes dos pacientes, fazer registros e relatórios dos serviços executados, difundir 
os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, impressos, 
escritos, etc, responsabilizar-se por equipes auxiliares acessórias à execução das 
atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
Horário: Quatro horas por dias e vinte horas por semana. 
Requisitos: Curso superior em Odontologia. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Exemplos de atribuições: operar máquinas rodoviárias, agrícolas e 
equipamentos rodoviários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e 
lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu  superior 
qualquer anomalia no funcionamento da máquina; executar outras tarefas 
correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental incompleto; carteira nacional 
de habilitação profissional categoria “D”. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: OPERÁRIO 
Exemplos de atribuições: realizar serviços braçais, de limpeza e outros; 
carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar 
mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder 
à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, lavar e remover o 
lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder à limpeza de oficinas, 
recolher o lixo a domicílio, operando caminhões de asseio público; auxiliar em 
tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no 
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recebimento, contagem e pesagem de materiais; auxiliar em serviços de 
abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar 
inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem, cuidar 
árvores; proceder à apreensão de animais soltos nas vis públicas; quebrar e britar 
pedras; executar tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
CLASSE: PEDREIRO 
Exemplos de atribuições: executar trabalhos de construção e reconstrução de 
obras e edifícios públicos, na parte referente a alvenaria; operar com instrumentos 
de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços executados 
pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; dobrar ferro para armações de 
concretagem; executar outras tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: PROFESSOR ÁREA I 
Exemplos de atribuições: participar da proposta pedagógica do estabelecimento 
de Ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do Estabelecimento de Ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias 
letivos e horas – aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 
Horário: quatro horas diárias e vinte horas semanais. 
Requisitos para provimento: Habilitação Legal para o exercício magistério 
Recrutamento: Edital para concurso publica. 
 
 
CLASSE: PROFESSOR ÁREA II 
Exemplos de atribuições: participar da proposta pedagógica do estabelecimento 
de Ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do Estabelecimento de Ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias 
letivos e horas – aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos 
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períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 
Horário: quatro horas diárias e vinte horas semanais. 
Requisitos para provimento: Habitação de Grau Superior – Licenciatura Plena. 
Recrutamento: Edital para concurso público 
 
 
CLASSE: PSICÓLOGO (40h): 
Exemplos de atribuições: executar atividades nos campos de psicologia 
aplicada ao trabalho, da orientação educacional e da clínica psicológica. Realizar 
psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições 
pessoais do servidor; proceder à 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, tipos de 
liderança, averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em 
relações humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, 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 estudos; 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 de classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho para orienta-las. 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 trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final 
após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do individuo, manter atualizado o 
prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se 
atualizado nos processos e técnicas utilizados pela psicologia; executar tarefas 
afins. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Curso superior em Psicologia. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: PSICÓLOGO (20h): 
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Exemplos de atribuições: executar atividades nos campos de psicologia 
aplicada ao trabalho, da orientação educacional e da clínica psicológica. Realizar 
psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições 
pessoais do servidor; proceder à 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, tipos de 
liderança, averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em 
relações humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, 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 estudos; 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 de classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho para orienta-las. 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 trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final 
após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do individuo, manter atualizado o 
prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se 
atualizado nos processos e técnicas utilizados pela psicologia; executar tarefas 
afins. 
Horário: quatro horas por dia e vinte horas por semana.  
Requisitos para provimento: Curso superior em Psicologia. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: PSIQUIATRA 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: Realizar observações clínicos-psiquiátricas e 
elaborar o laudo psiquiátrico legal correspondente, com diagnóstico, indicação 
terapêutica e conclusão sobre a responsabilidade penal e periculosidade dos 
pacientes; Fornecer pareceres psiquiátricos e criminológicos, solicitados pela 
justiça; comparecer em Juízo ou perante Júri para testemunho sobre assuntos 
especializados ou esclarecer aspectos técnicos: efetuar controle psiquiátrico em 
pacientes egressos do manicômio judiciário e sujeito ao exame de liberdade 
vigiada, por determinação de sentença judiciária; ministrar tratamento médico 
psiquiátrico para recuperação dos pacientes internados; supervisionar serviços de 
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enfermagem e outros auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins 
de diagnóstico, discussão e relatórios; realizar psicoterapia individual e em grupo; 
atender aos familiares dos pacientes informando-os sobre o doente; participar de 
juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde Pública; solicitar 
exames especializados; executar outras tarefas semelhantes 

Horário: quatro horas por dias e vinte horas por semana. 

Requisitos para provimento: Curso superior em Psiquiatria. 

Recrutamento: Concurso Público 
 
 
CLASSE: REGENTE DE MÚSICA 
Exemplos de atribuições: Proceder a seleção de instrumentistas, representar 
junto a banda municipal o município em cerimônias, festividades e eventos que 
seja solicitada a presença da mesma, estabelecer o programa do grupo de acordo 
com a natureza dos eventos, organizar o repertório musical, fazer arranjos e 
adaptar partituras, instruir musicalmente os elementos sob sua responsabilidade, 
realizar aulas de música, conhecer o funcionamento e a técnica dos instrumentos, 
bem como os seus recursos sonoros. Realizar demais atividades correlatas 
Horário: vinte horas por semana.  
Requisitos para provimento: Curso superior em Regência de Música. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Exemplos de atribuições: participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola, participar, junto com o diretor, da elaboração do calendário escolar, redigir 
históricos escolares, atas, ofícios, atestados, atas de resultados finais, 
correspondências em geral, organizar, juntamente com o diretor, cerimônias 
cívicas da escola, participar de todas atividades realizadas pela escola, inclusive 
colaboração em formação de conselhos escolares. 
Horário: oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 
Recrutamento: Edital para Concurso Público 
 
 
 
CLASSE: SERVENTE (20 horas e 40 horas) 
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Exemplos de atribuições: realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução 
de trabalhos auxiliares de limpeza em geral; fazer limpeza nas diversas 
dependências e prédios públicos; prepara café e servi-lo; preparar e servir 
merenda escolar; executar outras tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta por semana. 
         Quatro horas por dia e vinte horas por semana.  
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental incompleto. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE:  TÉCNICO AGRO-PECURÁRIO 
Exemplos de atribuições: auxilio e orientação aos agricultores nas tarefas 
agrícolas, aplicação das diretrizes da secretaria de agricultura na área agrícola; 
exercer atividades correlatas. 
Horário: oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo e curso de técnicas 
agrícolas. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: TÉCNICO DE APOIO CRAS 
Exemplos de atribuições: Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; planejamento e implementação 
do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; 
Mediação de grupos de famílias dos PAIF; realização de atendimento 
particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; 
desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; apoio técnico 
continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) sérico(s) de convivência e 
fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou CRAS; acompanhamento 
de famílias encominhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos ofertados no território ou no CRAS; realização da busca ativa no território 
de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 
aumento de incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistemas de informação, 
registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 
articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 
abrangência; realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede 
socioassistencial; realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 
participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; 
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participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações 
semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de 
atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, 
fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta 
à demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 
Horário: quatro horas por dia e vinte horas por semana.  
Requisitos para provimento: Curso superior. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: TECNICO DE APOIO PEDAGÓGICO 
Exemplos de atribuições: Elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação 
Educacional, a partir do Plano Global da Escola e Projetos. Assistir as turmas 
realizando entrevistas e aconselhamentos, encaminhando, quando necessário, a 
outros profissionais; orientar o professor na identificação de comportamento 
divergente dos alunos, levantando e selecionando em conjuntos, alternativas de 
solução a serem adotadas; promover sondagem de aptidões e oportunizar 
informação profissional; participar da composição, caracterização e 
acompanhamento às escolas; sistematizar as informações coletadas necessárias ao 
conhecimento global do educando; executar tarefas afins. 
Horário: quatro horas diárias e vinte horas semanais 
Requisitos para provimento: Habilitação de Grau Superior – Licenciatura Plena 
em Orientação Pedagógica. 
Recrutamento: Edital para Concurso Publica 
 
 
CLASSE: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Exemplos de atribuições: estudar, fiscalizar, orientar e supervisionar as 
atividades fazendárias que envolvam matéria financeira e econômica de natureza 
complexa, estando subordinado diretamente ao Coordenador e ao Secretário da 
Fazenda; realizar todo o serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal; exercer 
atividades correlatas. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo, com habilitação legal 
para o exercício da profissão de técnico em contabilidade. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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Exemplos de atribuições: exercer as atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à equipe de enfermagem; assistir o Enfermeiro no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência 
de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a paciente em 
estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático de 
infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; executar 
atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro, 
integrar equipes de saúde. Participar de campanhas voltadas à saúde pública e 
outras tarefas afins. 
Horário: sete horas e vinte minutos diárias e trinta e seis semanais 
Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem 
Recrutamento: Edital para Concurso Público. 
 
 
CLASSE: TELEFONISTA 
Exemplos de atribuições: executar os trabalhos relacionados com operações em 
aparelhos e mesas de ligações telefônicas; executar outros serviços auxiliares 
inerentes ao cargo; efetuar ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; 
relacionar as ligações diárias solicitadas; executar outras tarefas correlatas. 
Horário: Oito horas por dias e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
CLASSE: TESOUREIRO 
Exemplos de atribuições: receber e guardar valores, efetuar pagamentos; ser 
responsável pelos valores entregues a sua guarda; executar todo o serviço 
rotineiro de tesouraria e exercer atividades inerentes ao cargo. 
Horário: Oito horas por dia e quarenta horas por semana. 
Requisitos para provimento:  Ensino Médio completo. 
Recrutamento: Edital para concurso público. 
 
 
 

 
                                   


