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LEI COMPLEMENTAR N° 1212018 	SERRARIA, 28 DE JUNHO DE 2018. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS, 
AUMENTO DE VAGAS EM CARGOS JÁ CRIADOS, 
ESTABELECE VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES NO 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRARIA - PB 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1 0. Este Projeto de Lei dispõe sobre a criação de novos cargos, aumento 
de vagas em cargos já criados, estabelece vencimentos e atribuições no quadro 
permanente de pessoal do Município de Serraria - PB e dá outras providências. 

Art. 21. Fica acrescido o número de vagas aos cargos já criados no Quadro 
Permanente de Pessoal, cria novos cargos, estabelece vencimentos e define 
atribuições nos anexos da Lei Municipal n° 34111999 e Lei Municipal n° 38412002 e 
alterações subsequentes da Prefeitura Municipal de Serraria - PB, a seguir 
enumeradas e detalhadas nos ANEXOS 1 e II: 

Art. 30. Os Cargos e Vagas estabelecidas na Lei Municipal n° 34111999, 
Municipal n° 38412002 e alterações subsequentes, passam a vigorar de acordo com a 
reorganização do ANEXO 1, e com as especificações estabelecidas nessa Lei. Os 
demais conteúdos das referidas Leis e outras que tratam do assunto, continuam 
inalterados. 

Art. 40 	As despesas decorrentes da aplicação desta lei Complementar 
correrão por conta dos recursos orçamentários próprios do Município. 

Art. 51. Quando da necessidade e interesse de ocupação da Administração 
Pública, os Cargos e Vagas criadas nessaL,i, poderá o pdrecutivo Municipal 
promover a realização de Concurso Públicoge Provasfi)rffulos. 

PETRÔNIODE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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ANEXO 1 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS E CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS E 
RESPECTIVAS VAGAS 

CARGO ESCOLARIDADE MÍNIMA 
VAGA(S) 

OCUPADAS 
VAGA(S) 
CRIADAS 

TOTAL 
DE 

CARGA 
HÕRÁRIA 

VENCIMENTOS 
R$ VAGAS 

Curso Superior em 
Advogado Direito e registro no - 01 02 20h 1.431,00  

Conselho Competente  
Ensino Fundamental 

Agente 
Completo, residir na 

Comunitário de 
área a que concorre, 15 05 20 40h 1.014,00 

Saúde 
Curso de Formação e 
experiência de no 
mínimo de 02 anos  

Agente de Ensino Fundamental 
Combate as Completo e Curso de - 04 04 40h 1.014,00 
Endemias Formação  
Assistente Ensino Médio Completo 03 17 20 40h 1.144,80 
Administrativo  

Curso Superior em 

Assistente Social 
Assistência Social e 02 02 30h 1.431,00 
Registro no Conselho  - 
Competente  

Auxiliar de Ensino Médio 
Consultório Completo + Curso de - 03 03 40h 1.144,80 
Dentário Qualificação  
Auxiliar de Ensino Fundamental 45 30 75 40h 954,00 
Serviços Gerais Incompleto  

Ensino Fundamental 

Condutor 
Completo + Carteira 954,00+ 

Socorrista 
Nacional de Habilitação - 05 05 40h 

gratificação 
de Curso de 
Qualificação  

Cuidador Ensino Médio Completo - 05 05 40h 954,00 

Curso de Licenciatura 
Educador Social em Pedagogia e/ou - 02 02 30h 1.431,00 

Serviço Social  
Curso Superior em 

Educador Físico 
Educação Física e 01 01 30h 1.431,00 
Registro no Conselho - 
Competente  

Eletricista 
Ensino Fundamental 

01 01 02 40h 954,00 
Incompleto  
Curso Superior em 

Enfermeiro(a) 
Enfermagem e Registro - 

08 08 40h 
1.431.00 + 

no Conselho gratificação 
Competente  
Curso Superior em 
Engenharia Civil e 

Engenheiro Civil Registro no Conselho - 01 01 20h 
Competente 
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Curso Superior em 

Farmacêutico(a)! 
Farmácia e/ou 

Bioquímico(a) 
Biomedicina e Registro 01 01 02 30h 1.431,00 
no Conselho 
Competente 
Curso Superior em 

Fisioterapeuta 
Fisioterapia e Registro 

- 02 02 30h 1.431,00 
no Conselho 
Competente 
Curso Superior em 

Fonoaudiólogo 
Fonoaudiologia  

- 01 01 30h 1.431,00 
Registro no Conselho 
Competente 

Agente de Ensino Fundamental 
- 10 10 40h 954,00 

Limpeza Pública Incompleto 
Curso Superior em 3.339,00+ 

Médico Medicina e Registro no - 04 04 40h 
gratificação 

Conselho Competente 
Curso Superior em 

Médico Medicina Veterinária e 
- 01 01 30h 1.431,00 

Veterinário Registro no Conselho 
Competente 
Curso Superior em 
Medicina + Habilitação 3.339,00+ 

Médico Psiquiatra em Psiquiatria e - 01 01 20h 
gratificação 

Registro no Consélho 
Competente 
Ensino Fundamental 

Motorista 
Incompleto + Carteira 

01 07 08 40h 1.144,80 
Nacional de Habilitação 
D 
Curso Superior em 

Nutricionista Nutrição e Registro no - 02 02 30h 1.431,00 
Conselho Competente 
Curso Superior em 

Odontólogo 
Odontologia e Registro 

01 04 05 40h 
2.385,00+ 

no Conselho gratificação 
Competente 

Operador de 
Ensino Fundamental 

Máquina Pesadas 
Incompleto + Carteira 01 03 04 40h 1.144,80 
Nacional de Habilitação 

Pedagogo(a) 
Curso Superior Em 

- 02 02 30h 1.431,00 
Pedagogia 

Pedreiro 
Ensino Fundamental 

02 02 04 40h 1.144,80 
Incompleto 

Auxiliar de Ensino Fundamental 
- 10 10 40h 954,00 

Pedreiro Incompleto 

Pintor 
Ensino Fundamental 

- 05 05 40h 1.144,80 
Incompleto 
Curso Superior em 

Psicólogo 
Psicologia 	e Registro 

01 02 03 30h 1.431,00 
no Conselho 
Competente 

Técnico em Curso Técnico de Nível - 08 08 40h 
Enfermagem Médio em Enfermagem 1 1  ,1í 
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e Registro no Conselho 
Competente  

Técnico em 
Curso Técnico de Nível 

Manutenção de 
Médio em Informática - 01 01 40h 1.144,80 

Equipamentos de 
ou equivalente 

Informática  

Vigilante 
Ensino Fundamental 

05 06 11 40h 954,00 
Incompleto 

TOTAL 76 1.57% 234 

ANEXO 11 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Advogado - Representar o Município em juízo em conjunto ou separadamente com 
o Procurador Jurídico; Executar atividades relacionadas à assistência jurídica e a 
defesa judicial e extrajudicial dos interesses do Município, em processos de média e 
alta complexidade, nas esferas administrativas e judiciais, bem como subsidiar a 
tomada de decisões; Representar o Município, em juízo ou fora dele, nas diversas 
ações; Postular em nome do Município, em juízo ou administrativamente, propondo, 
contestando ações, interpondo recursos, solicitando providências junto ao Judiciário 
ou Ministério Público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências 
trabalhistas, e cíveis, instruindo a parte, e extrajudicialmente, mediando questões; 
Promover a cobrança judicial dos créditos do município; Coletar e organizar 
informações relativas à jurisprudência, doutrina e legislação federal, estadual e 
municipal; Colaborar na elaboração de anteprojeto de Lei, decreto e outros atos 
normativos de competência do Executivo, cuidando para a inexistência de 
inconstitucionalidade. Elaborar pareceres, analisando legislação para atualização e 
implementação, assistindo a empresas, empregados ou entidades ligadas à 
Empresa, assessorando e analisando os contratos (negociações); Zelar pelos 
interesses do Município na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando 
negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios 
éticos; Executar outras tarefas correlatas ou determinadas. 

Agente Comunitário de Saúde - Agente Comunitário de Saúde: Trabalhar com a 
descrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Cadastrar todas as 
pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados; Orientar as famílias 
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de 
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas 
mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população descrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, 
combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito das situações de risco; e Estar em contato 
permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 
da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento da pesc com 
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problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de 
renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, 
estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. É permitido ao ACS 
desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde que 
vinculadas às atribuições acima. 

Agente de Combate as Endemias - Executar os serviços de: Exercício de 
atividades de vigilância; prevenção e controle de doenças endêmicas e 
infectocontagiosas; promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias 
e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. Executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

Agente de Limpeza Urbana - Coletar os resíduos sólidos urbanos domiciliares em 
residências, hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, industriais ou de 
qualquer natureza; Efetuar serviços de capina, roçada manual ou mecânica, 
remoção de resíduos, utilizando ferramental e equipamentos específicos de acordo 
com a natureza do serviço e/ou operação; Proceder à limpeza de ralos, valetas e 
demais elementos que compõem o sistema de drenagem de superfície de 
logradouros e áreas públicas do Município; Auxiliar a descarga de resíduos sólidos 
urbanos nas estações de transferências, aterros, fornos de incineração e outros 
locais de transferência, intermediários ou de destino final; Auxiliar a varrição 
mecânica dos logradouros, coletando resíduos de maior porte que dificultem a 
operação dos equipamentos; Executar serviços de limpeza geral e remoção de 
resíduos sólidos urbanos em todos os locais da área de atuação do município; 
Conservar e zelar pelos equipamentos, ferramentas, acessórios e demais bens sob 
sua responsabilidade direta ou indireta; Proceder à lavagem de logradouros 
públicos, locais de feiras livres e de eventos públicos, através de veículos ou 
equipamentos e ferramentas próprias, por ocasião dos serviços de limpeza e 
remoção; proceder à remoção de entulhos e bens inservíveis em logradouros e 
áreas públicas do Município e outros locais. 

Assistente Administrativo - Protocolizar processos e documentos nas repartições, 
registrando entrada, saída e movimentação; Preparar fichários e/ou índices de 
acordo com orientação recebida; Auxiliar no arquivamento de processo e 
documentos e papel em geral, bem como, nas tarefas de registro de dados em 
fichas ou outros processo de controle e pesquisa em arquivo; Auxiliar nos trabalhos 
de coletas e registro de dados pertinentes as atividades do setor; executar jpr(as 
com uso de equipamento de informática relacionada com as atividades dçv(etor de 
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trabalho; Identificar, qualificar e registrar pacientes para fins de atendimento médico 
e hospitalar de acordo com a orientação recebida; Receber, registrar e anexar o 
prontuário médico, fichas clínicas, laudos de exames, bem como, qualquer 
documentação semelhante, de acordo com normas predeterminadas; Localizar, 
arquivar, receber e entregar internamente e externamente chapas radiográficas, 
responsabilizando-se por sua guarda, preservação e movimentação; Preparar 
mapas de frequência de pessoal comunicando as alterações ocorridas; Auxiliar nos 
trabalhos de aquisição de material de consumo ou permanente; Distribuir o material 
de consumo de acordo com normas pré-determinadas. 

Assistente Social - Executar tarefas dentro de sua especialidade adquirida através 
do curso superior específico e registro no Conselho de Classe notadamente nas 
áreas de assistência social; desempenhar rotina diária de atendimento e suporte 
técnico nas medidas de proteção a serem aplicadas; executar atividades 
relacionadas a reintegração social da família com estruturas comprometidas pelo 
comportamento de relações familiares com filhos menores de idade, 
acompanhamento dessa família para possível inclusão em programas federais, 
estaduais e ou municipais, elaborar e assinar parecer da família que necessita de 
ajuda financeira e ou outro tipo de ajuda, desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitárias no território; assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no 
território; acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 
alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 
planejamento do trabalho de forma coletiva; articulação de ações que potencializam 
as boas experiências no território de abrangência. 

Auxiliar de Consultório Dentário - 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 ao paciente; 
instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto à cadeira 
operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar 
métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder à conservação e à 
manutenção do equipamento odontológico, sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista ou do técnico em higiene dental. Executar outras tarefas correlatas a sua 
área de competência. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Orientar, supervisionar e, quando necessário, 
executar os serviços de limpeza das dependências e instalações de edifícios 
públicos municipais; verificar, sistematicamente, o estado das instalações, 
equipamentos, móveis e demais utensílios que lhe cabem conservar tomanjW 
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providências necessárias para que sejam efetuados consertos e reparos; 
responsabilizar-se pela guarda, uso e reposição dos materiais e utensílios de 
limpeza e da copa; levar correspondência aos Correios e apanhar aquelas enviadas 
à caixa postal; efetuar os serviços de rota entre as diversas unidades da 
Prefeitura/e/ou setores, levando e apanhando documentos; fazer serviços de 
limpeza e merenda em creches e escolas municipais; fazer serviços de limpeza e 
serviços em postos de saúde e outras unidades do município. 

Auxiliar de Pedreiro - Auxiliar o Pedreiro a preparar massas, misturando cimento, 
areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa; 
assentar tijolos ou pedras, seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os 
com argamassa, auxiliar na realização de trabalhos de manutenção de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, 
aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e bases danificadas, primar pela 
qualidade dos serviços executados; velar pela guarda, conservação e economia dos 
materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final 
de cada expediente. Realizar outras tarefas exigidas pelo cargo. 

Condutor Socorrista - conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 
atendimento e transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a 
central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária 
local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao 
sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 
à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas 
reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais 
existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de 
saúde; Zelar pela conservação e manutenção do veículo sob sua responsabilidade. 

Cuidador - Realizar procedimentos de higiene pessoal (banho seguido de troca de 
roupas e/ou fraldas),e cuidados dos alunos; observar o estado geral dos alunos 
quando da chegada e da saída e informar quaisquer fatos relevantes à direção; 
seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis quanto à alimentação e 
trocas de roupas; supervisionar as vestimentas e os pertences de cada aluno; 
auxiliar na guarda dos pertences trazidos pelo aluno em sua mochila e cuidar para 
que não corram riscos de acidentes, tais como engolir objetos, tropeçar em 
obstáculos, sofrer quedas e outros; orientar, proteger e cuidar para que o aluno 
permaneça ou transite com segurança nos diferentes ambientes da unidade escolar; 
cooperar no processo de integração e inserção do aluno no ambiente escolar e do 
ambiente escolar na vida do aluno, constituindo-se em agente de promoção de 
escola inclusiva; portar-se de maneira comprometida contra qualquer preconceito 
que venha afetar o aluno no âmbito escolar; estimular o desenvolvimento do aluno, 
respeitando os seus valores, sua individualidade, sua faixa etária e seus diferent 
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níveis de evolução física, emocional, cognitiva e social; auxiliar nas atividades 
lúdicas, artísticas e no monitoramento dos alunos em atividades na unidade escolar 
ou fora dela; perceber possíveis situações de risco para os alunos, principalmente 
quando da prática de novas atividades e propor ações para garantir sua realização 
sem prejuízos aos mesmos; tender às solicitações da direção e dos professores em 
situações que envolvam o aluno com necessidade educacional especial ou com 
deficiência; acompanhar e orientar os alunos nas atividades recreativas durante o 
intervalo, bem como cuidar com solicitude e responsabilidade da segurança dos 
mesmos no pátio, ao ar livre e na área de lazer; manter comunicação com os 
responsáveis: receber os alunos no portão; entregar os alunos no portão para os 
responsáveis; informar à direção qualquer observação relevante transmitida pelos 
pais ou responsáveis. 

Educador Físico - Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; 
Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção 
à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência 
social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático 
Corporal, nutrição e saúde,, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em 
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Contribuir para a 
ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 
inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da 
comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais, Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, 
para atuarem como facilitador no desenvolvimento de atividades físicas práticas 
corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades 
desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros 
setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso 
dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as 
práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade 
Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras 
atividades inerentes à função 

Educador Social - Trabalhar junto a usuários de álcool, crack, drogas e outras 
drogas, agregando conhecimentos básicos sobre Redução de Danos, uso, abuso e 
dependência de substâncias psicoativas; realizar atividades educativas e culturais 
(educativas e lúdicas); dispensação de insumos de proteção à saúde; encaminhar e 
mediar o processo de encaminhamento para a Rede de Saúde e Inter setorial; e 
acompanhar o cuidado das pessoas em situação de rua. Executar atividades lúdicas 
e recreativas, trabalhos educacionais de artes diversas; Auxiliar no desenvolvimento 
da coordenação motora de crianças e adolescentes, bem como observar a saúde e 
o bem-estar dos usuários, levando-as, quando necessário para atendimento médico 
ambu latorial; Ministrar medicamentos conforme prescrição médica; Prestar 
primeiros-socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Levar ao 
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conhecimento da chefia imediata qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; Zelar e 
orientar o público alvo quanto às normas e procedimentos da instituição; 
Acompanhar grupos nas oficinas diversas; Participar de reuniões de equipe; 

Eletricista - Fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, inspecionar, 
regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos, tais como: elevadores, 
rádios, refrigeradores e motores a óleo; reparar e regular relógios elétricos, inclusive 
de controle de ponto; 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; reformas de baterias; fazer o conserto em instalações 
elétricas em veículos automotores; fazer enrolamento e consertar induzidos de 
geradores de automóveis; treinar auxiliares em serviços de eletricidade em geral; 
executar outras tarefas correlatas. 

Enfermeiro - Elaboração do plano de enfermagem a partir do levantamento e 
análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e docentes; 
planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; 
desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de 
programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar 
dados sócio sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos 
de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, de acordo com os recursos disponíveis; realizar programas educativos 
em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os serviços que 
auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; controlar o padrão de 
esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a 
desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 
administrativas de controle e apoio referentes à sua área de atuação. 

Engenheiro Civil - Executar ou supervisionar trabalhos topográficos; executar 
projetos dando o respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de sistemas de 
vias urbanas e estradas de rodagem, bem como obras de captação e abastecimento 
de água de drenagem e de irrigação; saneamento urbano e rural; realizar perícias e 
fazer arbitramentos; estudar, projetar e elaborar avaliações de vistoria com os 
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devidos laudos; elaborar projetos complementares, elétrico, hidráulico, e outros, 
executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Farmacêutico/Bioquímico - Desempenhar funções de dispensação ou manipulação 
de fórmulas magistrais e farmacêuticas, quando a serviço do público em geral, em 
órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratique 
extração, purificação, controle de qualidade, análise prévia, análise de controle e 
análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral, 
gerenciamento de depósitos de produtos farmacêutico s de qualquer natureza, 
elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas 
com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de 
natureza farmacêutica. Programar, orientar, executar, supervisionar e responder 
tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle 
de qualidade de insumos de natureza biológica, física, química e outros, elaborando 
pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; organizar o 
processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta 
utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com 
normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; participar no 
desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e 
orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise 
laboratorial; realizar estudos de pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas, 
físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto que interesse a saúde 
pública; participar da previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos 
opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; operar equipamentos e sistemas 
de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades. Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência e 
estabelecidas pelo Conselho de Classe. 

Fisioterapeuta - Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para 
tratamento nos 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 
dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações 
sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquerr 
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continuidade dessas práticas terapêuticas; auxiliar o secretário de Saúde; exercer 
outras atividades correlatas. 

Fonoaudiólogo - Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência 
fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde, para 
restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 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 medida s 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 fonoaudiología; realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional. 

Médico - Examinar o paciente utilizando os instrumentos adequados; requisitar 
exames subsidiários; faz encaminhamento de pacientes e especialidades quando 
julgar necessário; analisa e interpreta resultados de exames; mantém o registro 
sobre os pacientes; atende urgências; presta pronto atendimento a pacientes 
externos, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; orienta a 
equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de competência; participa 
da equipe médica cirúrgica quando necessário ou designado pela chefia imediata; 
zela pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; 
comunica a seu superior imediato qualquer irregularidade; participa de projetos de 
treinamento e programas educativos; cumpre e faz cumprir as normas do 
empregador; propõe normas e rotinas relativas à sua área de competência; classifica 
e codifica doenças, operações e causas de morte, de acordo com o sistema 
adotado; mantém atualizados os registros das ações de sua competência; faz 
pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de competência; fazer 
parte de comissões provisórias e permanentes instaladas na Secretaria Municipal 
de Saúde; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
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Médico Veterinário - Desenvolver programas de prevenção conveniados pelo 
Município; inspecionar produtos de origem animal; realizar a fiscalização de 
alimentos perecíveis junto aos estabelecimentos comerciais; promover barreiras 
sanitárias no combate ao abigeato e ao abate clandestino de animais vacuns; 
promover o melhoramento genético do rebanho, através de programas de 
inseminação e de transplante de embriões; estimular a participação dos produtores 
rurais em feiras e demais eventos afins, para efeitos de desenvolvimento dos 
aspectos de incorporações tecnológicas e comerciais visando à melhoria de 
performance do Setor; incentivar a melhoria contínua das pastagens, através de 
programas específicos; exercer tarefas administrativas (emissão de alvarás); 
monitorar qualidade de água, realizar Inspeções sanitárias, verificando as condições 
legais de funcionamento do ciclo de produção agroindustrial, vegetal e protista, 
desde os produtores, indústrias, entrepostos, transportadores e outros afins; 
executar outras atividades correlatas que lhe venham a ser atribuídas. 

Médico Psiquiatra - Prestar assistência médica à população nos locais indicados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, Atender as consultas médicas em ambulatório, 
posto central, postos distritais, unidades móveis e nas campanhas de saúde 
efetuadas no interior do Município; efetuar exames médicos escolares e pré-
escolares; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para o caso; 
prescrever os exames laboratoriais necessários; encaminhar casos especiais a 
setores especializados; participar das campanhas desenvolvidas no combate ao uso 
de drogas, AIDS e correlatas, diagnosticar os dependentes químicos encaminhando-
os para clínicas de recuperação; se integrar as campanhas desenvolvidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; executar outras tarefas correlatas ao cargo, realizar 
consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 
para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua pericias; 
auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da 
área medica especialmente na área de psiquiatria. 

Motorista - Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o veículo em 
trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas 
para transportar servidores e/ou cargas ao local previamente definido; vistoriar, 
diariamente, as condições do veículo, para certificar-se de suas condições de uso; 
zelar pela documentação própria do veículo e da carga, para apresentá-la às 
autoridades, quando solicitado, nos postos de fiscalização; zelar pelo bom 
andamento da viagem, guiando o veículo com atenção, observando o fluxo de 
trânsito, respeitando a sinalização e adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros ou das 
cargas transportadas, bem como dos transeuntes, dos veículos e do patrimjio 
público; preencher, diariamente, mapas e formulários, para controle,4a chef.-íotar 
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e comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, qualquer defeito no 
veículo que necessite de serviços mecânicos especializados para conserto, assim 
como qualquer ocorrência extraordinária decorrente do desempenho de suas 
atribuições; recolher o veículo após o serviço, deixando-o em local apropriado, com 
portas e janelas trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda do 
veículo; manter o veículo limpo, interna e externamente, lavando-o e lubrificando-o, 
sempre que necessário, com o material apropriado, a fim de zelar por sua boa 
aparência e conservação; recolher, periodicamente, o veículo à oficina para revisão 
e lubrificação; executar outras tarefas afins. 

Odontólogo - Diagnosticar e tratar de afecções da boca, dentes e região maxilo-
facial e proceder à odontologia profilática; Realizar o tratamento integral, no âmbito 
da atenção básica, para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos dos primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e 
atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência 
integral, aliada à atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos 
ou grupo específico, de acordo com o planejamento local; Coordenar ações coletivas 
voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar 
o fornecimento de insumos para as ações. 

Operador de Máquinas - Operar veículos motorizados, especiais, tais como: 
guinchos, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; executar 
terraplanagem; nivelamento de ruas e estradas; abrir valetas e cortar taludes; 
proceder escavações e transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos 
semelhantes; auxiliar no conserto das máquinas; lavrar e descarregar terras, 
obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, 
zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar correias transportadoras à pilha 
pulmão do conjunto britagem; executar tarefas afins. 

Pedreiro - Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, 
guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e 
instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e 
obras similares no âmbito Municipal. Assenta tijolos e outros materiais de 
construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, 
assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; constrói 
passeios nas ruas e meios fios; revestem as paredes, muros e fachadas dos 
edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar; verifica aig  
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características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de 
fazer o trabalho; mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para 
obter argamassa a ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e 
materiais afins; Construir alicerces, muros e demais construções similares, 
assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e formas indicadas e 
unindo-os com argamassa; reboca as estruturas construídas, atentando para o 
prumo e o nivelamento das mesmas; Fazem as construções de "boca de lobo", 
calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do 
mestre de obras; realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos 
sanitários, manilhas e outros; colabora com a limpeza e organização do local que 
está trabalhando; executa outras atividades correlatas ao cargo,, e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 

Pedagogo(a) - Estudar medidas que vise melhorar os processos pedagógicos, 
elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de 
instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional; elaborar manuais 
de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; participar de estudos de revisão 
de currículo e programas de ensino; executar trabalhos especializados de 
administração, orientação e supervisão educacional; participar de divulgação de 
atividades pedagógicas; implementar programas de tecnologia educacional; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à 
sua especialidade. 

Pintor - Garantir a prestação qualitativa dos serviços de pintura nas edificações 
municipais, vias e logradouros-, verificar o trabalho para observação das medidas, 
da posição, do estado das superfícies e determinação dos materiais e 
procedimentos a serem utilizados; fazer pintura de ornamentos e outros elementos 
da construção, de sinalização horizontal em vias públicas e logradouros; organizar e 
manter os equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; participar de reuniões, 
treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; 
realizar outras tarefas correlatas solicitadas pelo chefe imediato. 

Psicólogo - Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos e instituições; diagnosticar e 
avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social; planejar estratégias 
no contexto de gestão de pessoas; acompanhar paciente durante o processo de 
tratamento ou cura; avaliar comportamento individual, grupal e institucional; 
aprofundar o conhecimento das características individuais, das situações e 
problemas; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicosociais 
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sobre o indivíduo, na sua dinâmica Inter psíquica e intrapsíquica e suas relações 
sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico. 

Nutricionista - Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de 
alimentação e nutrição para o escolar propor e coordenar a adoção de normas, 
padrões e métodos de educação e assistência alimentar, em estabelecimentos 
escolares; Elaborar informes técnicos para divulgação de normas e métodos de 
higiene alimentar. Prescrever regimes para alunos bem como dietas especiais para 
alunos doentes; incentivar a utilização de produtos regionais no cardápio familiar; 
Orientar a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros 
alimentícios, sua preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores 
nutritivos; Recomendar os cuidados higiênicos necessários ao preparo é à 
conservação dos alimentos Determinar a quantidade e qualidade dos gêneros 
alimentícios a serem adquiridos; Verificar a eficácia dos regimes prescritos e 
proceder a inquéritos alimentares; Difundir conhecimentos de nutrição e educação 
alimentar aos pais, merendeiras, alunos e população escolar, através de aulas 
ministradas. Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar 
tarefas afins, ligados ao setor. Exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 

Técnico em Enfermagem - Assistir ao Enfermeiro: No planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; Na prestação 
de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral e em Programas de Vigilância Epidemiológica; 
Na prevenção e combate sistemático de danos físicos que possam ser causados à 
pacientes durante a assistência de saúde; Na prevenção e controle sistemático da 
infecção hospitalar; Na execução dos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participação nos programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. 
Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência e estabelecidas pelo 
Conselho de Classe. Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática - Instalar, configurar e 
prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de 
dados (ativos de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as 
políticas de segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a rede, visando 
sua estabilidade funcional e eficiência. Elaborar procedimentos de cópia de 
segurança e recuperação de informações, executando rotinas, definindo normas, 
perfil de usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de autenticações, bem 
como monitorando o uso do ambiente computacional, com o intuito de resgarçIaJ2 
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confidencialidade e segurança das informações/dados no ambiente de rede da 
Prefeitura. Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente 
computacional, coletando indicadores de utilização, analisando parâmetros de 
disponibilidade, indicadores de capacidade e desempenho, entre outros, de modo a 
prevenir falhas. Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação 
profissional elaborar programas de computador, conforme definição do analista de 
informática; instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas 
especificações e comandos necessários para sua utilização; organizar e controlar os 
materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, 
resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias, etc; operar 
equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativada toda a 
malha de dispositivos conectados; interpretar as mensagens exibidas no monitor, 
adotando as medidas necessárias; notificar e informar aos usuários do sistema ou 
ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; executar e controlar os 
serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; executar o 
suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 
com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 
administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua 
área de atuação; executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e 
acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do 
funcionamento de redes de computadores; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 
ministrar treinamento em área de seu conhecimento; auxiliar na execução de planos 
de manutenção, dos equipamentos, dos programas das redes de computadores e 
dos sistemas operacionais; elaborar, atualizar e manter a documentação técnica 
necessária para a operação e manutenção das redes de computadores; executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função maxilares. 

Vigilante - Monitorar o acesso a edifícios municipais, evitando aglomerações, 
estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas inconvenientes; 
fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edifícios municipais, 
examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso, impedindo a entrada 
de pessoas estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as 
providências cabíveis para garantir a segurança do local; fiscalizar o estacionamento 
de veículos em passeios, calçadas, praças e outros locais sob sua jurisdição; policiar 
logradouros e outras áreas de responsabilidade do Município, a fim de evitar 
depreciações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo 
de agressão ao patrimônio municipal; articular-se imediatamente com seu superior, 
sempre que suspeitar de irregularidade na área sob sua jurisdíç 
indivíduos em atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coi 
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encaminhando-os à autoridade policial; registrar diariamente as ocorrências 
verificadas em sua jornada de trabalho; zelar por sua aparência pessoal e pela 
guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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