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NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE SOCIAL

Instrução – Ensino Médio Completo. 

a) Descrição Sintética: Trabalhar junto a usuários de álcool e outras drogas, agregando conhecimentos básicos sobre redução de
danos, usos, abuso e dependências de substâncias psicoativas.
b) Descrição Analítica: Desempenhar atividades que visam garantir a atenção a defesa e proteção as pessoas em situação de risco,
pessoal e social, assim como, aproximar as equipes dos valores, modos de vida e culturas em pessoas em situação de rua. 

CARGO 202: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Instrução – Ensino Médio Completo.

a)Descrição Sintética: Executar atividades que envolvem certa complexidade administrativa, trabalhos informatizados de natureza
variada, bem como prestar assistência em trabalhos atinentes à área administrativa em geral e nas áreas de contabilidade, financeira,
recursos  humanos,  compras,  licitações,  patrimônio,  materiais,  cadastro,  faturamento,  comercial,  atendimento  ao  público,  dentre
outras. 
b)Descrição  Analítica:  Operar  sistemas  informatizados  de  dados,  realizando  registros,  lançamentos,  cálculos  e  emissão  de
formulários e documentos; Controlar o estoque, fluxo, armazenamento e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho,
bem como materiais de consumo das atividades realizadas; Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
administrativo, técnico e operacional; Dar informações e prestar esclarecimentos aos usuários por telefone ou pessoalmente; Operar
sistemas de comunicação; Redigir e confeccionar ofícios, correspondências, documentos legais e outros necessários às operações
da  Administração;  Receber,  analisar,  processar  e  solucionar,  dentro  de  seu  alcance,  assuntos  inerentes  à  Administração;
Supervisionar,  controlar,  orientar,  responsabilizar-se  e  conduzir  equipes  de  funcionários  auxiliares  necessários  à  execução  de
atividades próprias do cargo; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 203: ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO

Instrução – Ensino Médio Completo.

a)Descrição Sintética: Exercer a fiscalização relativa à observância e ao cumprimento das leis e posturas municipais, dentre outras.
b)Descrição  Analítica:  Exercer  a  fiscalização  às  construções  irregulares  e  clandestinas,  fazendo  comunicações,  notificações  e
embargos; registrar e comunicar irregularidades referentes à propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros
públicos,  sinaleiras e demarcações de trânsito;  verificar e registrar irregularidades no transporte público municipal,  na área dos
corredores exclusivos e seu polígono de influência, tais como: alvará de permissão, sinalização horizontal,  vertical e semafórica;
fiscalizar a localização e existência de alvarás referentes ao comércio ambulante, feiras, indústrias, comércio, mercados e abrigos;
exercer  o  controle  de  linhas  de  transportes  coletivos;  terminais,  itinerários,  tarifas,  tabelas,  horários,  estado  de  conservação,
segurança e higiene dos ônibus, táxis-lotação e veículos de transporte escolar; controlar a operação de embarque e desembarque
dos usuários de ônibus e interurbanos; verificar o número de ônibus em serviço, exercendo o controle nas estações ordenadoras,
terminais  do  centro  e  dos  bairros;  controlar  a  lotação de  passageiros;  verificar  a  documentação  dos  motoristas,  cobradores  e
largadores em serviço; exercer o controle em pontos de embarque de táxis; prestar informações sobre o transporte público, eventos
especiais de trânsito e outros; receber reclamações ou sugestões sobre o sistema de transporte viário; auxiliar no planejamento e
execução de trabalhos técnicos na área de trânsito e transporte urbano; registrar quaisquer irregularidades verificadas nas áreas
suscetíveis de fiscalização pelo Município, inclusive relativas ao trânsito, notificando e emitindo autos de infração aos responsáveis;
realizar  diligências  necessárias  à  instrução  de  processo;  apresentar  periodicamente  boletins  de  atividades  realizadas;  executar
tarefas afins; fiscalizar o cumprimento de leis, códigos e posturas municipais bem como as diretrizes de proteção e conservação do
meio ambiente e recursos naturais; fiscalizar feiras e eventos realizados no Município; lavrar notificações e/ou intimações, autos de
infrações, e aplicar sanções e penalidades; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 204: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Instrução – Ensino Médio Completo, com curso de Auxiliar de Saúde Bucal, reconhecido pelo MEC, e a devida inscrição no Conselho
Regional de Odontologia. 

a)  Descrição  Sintética:  Atender,  organizar  e  executar  atividades  de  higiene  bucal,  sob  supervisão.
b)  Descrição  Analítica:  Organizar  as  atividades  de  higiene  bucal;  processar  filme  radiográfico;  preparar  o  paciente  para  o
atendimento;  auxiliar  e  instrumentar  os  profissionais  nas  intervenções  clínicas,  inclusive  em ambientes  hospitalares;  manipular
materiais  de  uso  odontológico;  selecionar  moldeiras;  preparar  modelos  em gesso;  registrar  dados  e  participar  da  análise  das
informações relacionadas ao controle  administrativo em saúde bucal;  executar  limpeza, assepsia,  desinfeção e esterilização do
instrumental,  equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde
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bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
desenvolver  ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais  e  sanitários;  realizar  em equipe levantamento de
necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

CARGO 205: GUARDA MUNICIPAL

Instrução – Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Carteira Nacional de Habilitação – categoria “A” e “B”.

a) Descrição Sintética: Proteger o patrimônio, bens serviços e instalações públicas municipais; Orientação, educação, fiscalização e controle
de trânsito em geral; apoiar a administração no exercício de polícia administrativa para: proteger o meio ambiente local, zelar pela segurança
dos servidores municipais quando no exercício de suas funções, fazer cessar as atividades que violarem as normas de saúde, defesa civil,
sossego público, segurança e outras de interesse da coletividade (carreatas, festas da comunidade, procissões religiosas e eventos do mu-
nicípio). Colaborar com as polícias civil e militar no que couber ou quando e conforme convênio mantido entre Estado e Município para
ações de colaboração visando a implementação de políticas de segurança pública e trânsito no município. Atuar em conjunto com a Coorde-
nação de Defesa Civil, nos casos de calamidade pública; garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município; acionar
os órgãos de segurança pública; celebrar convênios com a União, Estado, Municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e entida-
des; colaboração ao Judiciário e ao Ministério Público, especialmente no que tange às medidas de proteção à criança e ao adolescente, no
cumprimento da legislação eleitoral e na defesa do meio ambiente.
b) Descrição Analítica: Promover a vigilância e proteção dos logradouros públicos, realizando o policiamento diurno e noturno; promo-
ver a vigilância dos próprios municipais; promover a segurança e fiscalização para a utilização adequada dos parques, jardins, praças
e outros bens de domínio público, evitando a depredação; promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e
cultural do município, bem como preservar mananciais e a defesa de fauna, flora e meio ambiente; garantir a segurança ao pleno de-
senvolvimento de atividades curriculares nas instalações das escolas municipais; garantir a integridade física e moral de toda a comu-
nidade escolar no âmbito de competência municipal; exercer e apoiar a fiscalização da prefeitura na aplicação da legislação relativa
ao exercício de poder de polícia administrativa do município, inclusive inibir e impedir ocupação ou invasão d áreas públicas munici-
pais destinadas as políticas de habitação; promover a formação, qualificação, aperfeiçoamento e habilitação dos integrantes da GM;
capacitar e treinar seus servidores ao desenvolvimento de aptidão física e de técnicas de defesa pessoal; Promover palestras, cur-
sos, treinamento e instruções da comunidade em geral, com vista ao desenvolvimento a cidadania e consciência da preservação do
patrimônio público, meio ambiente e segurança ao trânsito; elaborar planos de segurança para eventos instalações e espaços públi-
cos sobre a responsabilidade da comunidade; coordenar suas atividades em ações do estado no sentido de oferecer e obter colabo-
ração para ações integradas na proteção e segurança da população em geral; proteger autoridades e servidores do quadro efetivo
quando de representação ou em exercício da função administrativa operacional ou de fiscalização; promover a educação, a orienta-
ção, controle e fiscalização do trânsito no âmbito da jurisdição e circunscrição municipal; realizar escoltas de pessoas, cargas e valo-
res quando de interesse de responsabilidade do poder Público Municipal; garantir a segurança dos locais e servidores quando em ati-
vidades de ação comunitária ou de promoções de eventos populares sob a responsabilidade do município. (Redação dada pela Lei nº
3067/2017)

CARGO 206: OPERADOR DE MONITORAMENTO 

Instrução – Ensino Médio Completo. 

a) Descrição Sintética: Atuar em centrais de monitoramento.
b) Descrição Analítica: Atuar na operação de softwares e hardwares utilizados em central de monitoramento de imagens, alarmes,
radiofusão e telefonia. Observar com diligência as imagens, os acionamentos de alarme e os chamados telefônicos e de radiofusão.
Relatar situações observadas que atentem contra a proteção e preservação dos direitos fundamentais; do exercício da cidadania e
das liberdades públicas. Agir proativamente na preservação da vida, a fim de colaborar na redução do sofrimento e na diminuição das
perdas individuais, coletivas, públicas e privadas. Informar, assim que for de seu conhecimento,  sobre o mau funcionamento de
equipamentos  que  comprometam  as  atividades  de  monitoramento  e  comunicações.  Comunicar  de  imediato  às  instâncias
responsáveis pelo atendimento de situações de emergência observadas e conhecidas, fazendo o devido registro nos sistemas de
controle. Zelar pelos equipamentos que estejam sob seu uso. Seguir normas e procedimentos estabelecidos. Manter sigilo absoluto
de  todas  as  atividades  relacionadas  ao  monitoramento  de  imagens,  alarmes,  comunicações  e  telefonia.  Realizar  avaliação
permanente da utilização e qualidade dos recursos e serviços de monitoramento e comunicação, com a finalidade de garantir o bom
nível de serviço, solicitando, formalmente, readequação e manutenção, quando necessário. Analisar e sugerir instalação de novas
aplicações no ambiente operacional, objetivando manter o padrão de desempenho dos serviços implantados. Apresentar relatórios,
conforme determinações da administração.  Manter espírito de colaboração coletiva em prol  da segurança pública.  Participar de
treinamentos e cursos de aperfeiçoamento, sempre que solicitado. Executar outras tarefas afins ao cargo. 

CARGO 207: SECRETÁRIO DE ESCOLA

Instrução – Ensino Médio completo.

a) Descrição Sintética: executar trabalho administrativo, elaborar e organizar a escrituração, aplicando a legislação pertinente aos
serviços, bem como atendimento ao público. secretaria.
b) Descrição Analítica: realizar os serviços de secretaria de acordo com a orientação da SMED e da equipe diretiva da escola;
organizar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos documentos escolares e atender prontamente a qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da direção da escola; manter atualizada a escrituração escolar do estabelecimento de ensino;
redigir e expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à assinatura do diretor ou seu substituto legal; escriturar livros,
fichas e demais documentos escolares de modo a assegurar a clareza e fidelidade; assinar, juntamente com o(a) diretor(a), fichas,
atas, certificados e outros documentos; emitir o registro e realizar controle de expedientes; participar e redigir as atas das reuniões
designadas pela direção da escola; manter atualizado o Sistema de Gestão Educacional Informatizado, como também realizar cópia
de segurança para  garantir  a  integridade dos  dados;  manter  ética  quanto  ao  sigilo  profissional,  bem como utilizar  materiais  e
equipamentos da escola para uso restrito aos serviços da secretaria.
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CARGO 208: TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Instrução – Ensino Médio Completo, acrescido de certificado, devidamente registrado e expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, de conclusão de curso técnico com ênfase em manutenção e suporte em informática ou redes de computadores,
ou de ensino médio, acrescido de 180 horas, devidamente comprovadas, de capacitação na área de operação de computadores, redes de
computadores, manutenção de equipamentos de computação, bancos de dados ou sistemas operacionais. Especialização, qualificação e/
ou habilitação-qualificação com habilitação legal para o exercício do cargo.

a)  Descrição  Sintética:  Manutenção  dos  equipamentos  de  informática,  manutenção  da  rede,  suporte  ao  usuário  em sistemas
informatizados.
b) Descrição Analítica:  Executar atividades de preparação, instalação, operação, treinamento e manutenção de equipamentos de
informática; executar atividades de instalação, operação, treinamento e manutenção de sistemas de informática, bem como executar
atividades e controle da respectiva documentação; instruir procedimentos administrativos e elaborar pareceres técnicos, relatórios,
informações e outros instrumentos de suporte técnico; acompanhar a publicação da legislação relacionada com sua área de atuação
e organizá-la sistematicamente; acompanhar a execução dos serviços sob a sua responsabilidade; propor alternativas e promover
ações para o alcance dos objetivos da organização; executar atividades relacionadas com o planejamento operacional e execução de
projetos,  programas  e  planos  de  ação;  promover  o  atendimento  aos  usuários  internos  e  externos;  operar  os  equipamentos
disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 209: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Instrução – Ensino Médio Completo, acrescido de certificado, devidamente registrado e expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, de conclusão de curso técnico com ênfase em programação de sistemas, ou de ensino médio, acrescido de 180
horas, devidamente comprovadas, de capacitação na área programação. Especialização, qualificação e/ou habilitação-qualificação com ha-
bilitação legal para o exercício do cargo

a) Descrição Sintética: Desenvolvimento de Sistemas e de soluções WEB. 
b) Descrição Analítica: Executar atividades de desenvolvimento de sistemas de computação, baseando-se nos dados fornecidos pela
equipe de análise e estabelecendo processos operacionais que permitam o tratamento automático de dados; preparar os manuais de
instrução de operação de sistemas informatizados; treinar os usuários, acompanhar a implantação e promover a manutenção e a
ampliação  de  sistemas;  instruir  procedimentos  administrativos  e  elaborar  pareceres  técnicos,  relatórios,  informações  e  outros
instrumentos de suporte gerencial;  acompanhar a publicação da legislação relacionada com sua área de atuação e organizá-la
sistematicamente;  propor  alternativas  e  promover  ações  para  o  alcance  dos  objetivos  da  organização;  executar  atividades
relacionadas com o planejamento operacional e a execução de projetos, programas e planos de ação; operar os equipamentos
disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins. 

CARGO 210: TÉCNICO OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Instrução – Ensino Médio Completo. Deverá possuir registro na delegacia regional do trabalho do Ministério do Trabalho - SATED. 

a) Descrição Sintética: Realizar montagem de instalações elétricas para som e iluminação, manusear equipamentos refletores e
mesas de som e luz,  posicionar fonte de luz,  executar roteiro de montagem de equipamento e de operação e executar outras
atividades  que  lhe  forem  delegadas  pelos  níveis  hierárquicos  superiores,  relacionados  a  sua  área  de  atuação..
b) Descrição Analítica: Instalar, reparar e operar equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos de iluminação e de sonorização,
como amplificadores, caixas de som, equalizadores e equipamentos de mixagem, adaptando-os às exigências do evento, espetáculo
ou apresentação; operação de mesas digitais e analógicas; Afinar e adaptar os refletores conforme esquema prévio de iluminação;
Operar os controles da mesa de iluminação, unidades fixas e móveis; Operar equipamento cenotécnico, como mesa de luz cênica,
canhões e projetores de luz, conforme a necessidade de cada evento; Operar equipamento técnico cine-teatral e equipamentos
audiovisuais elétricos, eletrônicos e digitais, possibilitando a realização das atividades programadas; Projetar filmes e apresentações,
ajustando o som e a iluminação; Executar o roteiro de iluminação e verificar o funcionamento dos equipamentos elétricos; Auxiliar
sempre que necessário em montagens, produções ou em outros setores da Secretaria Municipal da Cultura; Realizar manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos sob sua responsabilidade ou acompanhando as manutenções externas; Elaborar roteiros de
iluminação e de sonorização para eventos, espetáculos e apresentações diversas; realizar a leitura de mapas de montagens e roteiro
de operação; Auxiliar os técnicos operadores de artistas e grupos; M0ontar e operar a aparelhagem de sonorização para eventos,
espetáculos e outros fins; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de
suas atividades; Executar outras atividades correlatas às acima expostas, de igual nível de complexidade. 

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADVOGADO DO CREAS/SUAS 

Instrução – Formação em Curso Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Habilitação legal para o exercício da advocacia, com a
respectiva inscrição na OAB. 

a)  Descrição  Sintética:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande complexidade,  envolvendo execução de  ações relacionadas  ao
programa e serviço do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, conforme orientações técnicas previstas pela tipificação dos
serviços socioassistenciais, construção de informações e pareceres na matéria de sua competência.
b) Descrição Analítica: Assessoria jurídica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), bem como o fortalecimento na execução
direta  dos  serviços  sócio-assistenciais  executados  no  município,  tendo  como  princípios  as  normativas  do  Sistema  Único  de
Assistência Social, orientação jurídica aos usuários e indivíduos e as famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, que
habitam o território de abrangência do CREAS. Assessoria jurídica no âmbito do SUAS, respeitadas as competências e atribuições da
Procuradoria-Geral do Município, prevenir a ruptura dos vínculos com a equipe, na perspectiva de análise conjunta da realidade e
planejamento coletivo das ações, realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações, pareceres, estudos sociais, participar de
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palestras informativas a comunidade; fazer estudo permanente acerca do tema da violência; manter atualizado os registros de todos
os atendimentos; participar de reuniões da equipe; assessoramento jurídico ao público da política de assistência social, nos termos
da legislação; - acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; - elaboração,
junto  com  as  famílias/indivíduos,  do  Plano  de  Acompanhamento  Individual  e/ou  Familiar,  considerando  as  especificidades  e
particularidades de cada um; - realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em
grupo;  -  realização  de  visitas  domiciliares  às  famílias  acompanhadas  pelo  CREAS,  quando  necessário;  -  realização  de
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; -
trabalho em equipe interdisciplinar; - alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; - participação
nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; - participação das atividades de capacitação
e formação continuada da equipe CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; - participação de
reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de
fluxos;  instituição  de  rotina  de  atendimento  e  acompanhamento  dos  usuários;  organização  dos  encaminhamentos,  fluxos  de
informação e procedimentos; - fazer estudo permanente acerca do tema violação de direitos; - outras atribuições definidas para a
função de advogado, observado o disposto na NOB/SUAS e/ou por meio de Resolução do Conselho Nacional da Assistência Social
e/ou Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 402: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Instrução – Curso Superior Completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Informática,
ou, ainda, curso superior completo em qualquer área com Pós-Graduação, de no mínimo 360 horas, lato sensu ou stricto sensu na área de
Informática,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior  devidamente  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação.  Especialização,
qualificação e/ou habilitação, com habilitação legal para o exercício do cargo.

a) Descrição Sintética: Análise de Sistemas, Análise de Negócios e Análise de Portais. 
b) Descrição Analítica: Executar atividades de planejamento, desenvolvimento, implantação, coordenação, treinamento  dos usuários
e  manutenção  dos  sistemas  informatizados;  executar  atividades  relacionadas  com  planejamento,  implantação,  segurança  e
manutenção de banco de dados; elaborar  pareceres técnicos,  laudos,  relatórios e outros documentos de informações técnicas;
promover  perícias  e  auditorias  de  projetos  e  sistemas  de  informação;  executar  atividades  de  especificações  técnicas  de
equipamentos, softwares e serviços de informática; executar atividades relacionadas como planejamento operacional, a execução e o
monitoramento de projetos, programas e planos de ação; acompanhar e analisar sistematicamente a legislação relacionada com
pesquisa,  experimentação  e  divulgação  tecnológica;  acompanhar  os  sistemas  e  programas  sob  sua  responsabilidade,  propor
alternativas  e promover  ações  para  o alcance dos  objetivos  da organização;  promover  o atendimento  aos  usuários  internos  e
externos; elaborar a modelagem dos dados e engenharia de software; criar a normalização das bases de dados; definir cronogramas
e prototipação; analisar os projetos com visão orientada a objetos; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito de suas atribuições; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 403: ANALISTA DE SUPORTE

Instrução  - Curso Superior Completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Informática,
ou, ainda, curso superior completo em qualquer área com Pós-Graduação, de no mínimo 360 horas, lato sensu ou stricto sensu na área de
Informática,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior  devidamente  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação.  Especialização,
qualificação e/ou habilitação, com habilitação legal para o exercício do cargo.

a)  Descrição  Sintética:  Análise  de  Suporte,  Análise  de  Rede,  Análise  de  Segurança  das  Informações,  Análise  de  Operação  e
Administração de Banco de Dados, bem como realizar atividades administrativas afins. 
b) Descrição Analítica: Administrar servidores de aplicação e de dados, serviços de diretórios e domínio de rede; analisar novos
equipamentos e softwares a serem adotados; gerenciar e definir as estruturas de comunicação de dados e a segurança lógica das
redes corporativas; prestar instância superior de suporte aos técnicos e estagiários de informática; estabelecer normas e padrões de
informações dos sistemas operacionais e aplicativos; estabelecer normas e padrões de gerenciamento de serviços; estudar novas
tecnologias; realizar treinamentos vinculados a sua área de atuação; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades
afins. 

CARGO 404: ARQUITETO

Instrução – Curso Superior Completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Arquitetura,
fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação

a) Descrição Sintética: Analisar e elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos, urbanísticos e ambientais, bem como acompanhar e
orientar a respectiva execução. 
b) Descrição Analítica: Participar dos trabalhos de definição de prioridades, diretrizes, tecnologias e formas de ação no Município;
elaborar, orientar e fiscalizar a execução de projetos na área ambiental, bem como realizar estudos e pesquisas e elaborar projetos
que objetivem a preservação do meio ambiente; elaborar plantas e detalhamentos observando a legislação e as normas pertinentes,
bem  como  as  formas  locais  de  produção,  preparando  previsões  detalhadas  das  necessidades  para  execução  das  obras,
especificando e quantificando material e mão-de-obra, dimensionando custos, duração e demais elementos, a fim de estabelecer os
recursos indispensáveis à implantação de projetos; analisar, aprovar, orientar e fiscalizar projetos de obras a encargo do Município;
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; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades do Município ou
entidades públicas e particulares,  procedendo a estudos, dando pareceres ou fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  de  formulação  de
diretrizes,  planos e programas de  trabalho afetos ao Município;  participar  das atividades  de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando treinamento em serviço ou ministrando aulas e palestras para contribuir com o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.
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CARGO 405: ARQUITETO HOSPITALAR

Instrução – Curso Superior completo em Arquitetura, com especialidade em Arquitetura Hospitalar, e o registro no Conselho Profissional.

a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e pareceres de engenharia de unidades de saúde, bem como coordenar e
fiscalizar sua execução.
b) Descrição Analítica: Elaborar o planejamento e projetos de unidades de saúde. Avaliar as necessidades de instalações especiais,
mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento do hospital e das demais unidades assistenciais, e ter consciência dos
diversos aspectos envolvidos na construção e manutenção dos edifícios de saúde. Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia
civil, relativos a edificações de unidades de saúde, assegurando os padrões exigidos, proceder a uma avaliação geral das condições
requeridas para a obra, estudando o projeto e examinado as características do terreno disponível, para determinar o local mais
apropriado para a construção; elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e
qualidade de materiais,  equipamentos e mão de obra necessários.  Desenvolver ações de vigilância sanitária na preservação e
proteção  à  saúde:  realizar  análise,  avaliação  e  aprovação  de  projetos  básicos  de  arquitetura  de  estabelecimentos  de  saúde,
estabelecimentos de interesse à saúde, estabelecimentos das áreas de cosméticos, saneantes, produtos para a saúde e outros que a
legislação sanitária venha a exigir; emitir pareceres técnicos após análise e avaliação de projetos arquitetônicos; elaborar relatórios
técnicos; fiscalizar in loco a execução dos projetos previamente aprovados; executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício da função; guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possam interferir no regular andamento do
mesmo.

CARGO 406: ASSISTENTE SOCIAL

Instrução: Graduação em Serviço Social, em curso superior reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, Registro no respectivo
órgão de fiscalização profissional.

a) Descrição Sintética:  Atividades de nível  superior,  de grande complexidade,  envolvendo execução de ações relacionadas aos
programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conforme orientações técnicas previstas pela Tipificação dos
serviços  socioassistenciais;  elaboração  de  estudos  e  propostas  visando  ao  aperfeiçoamento  da  Política  de  Assistência  Social;
construção de informações e pareceres na matéria de sua competência.
b) Descrição Analítica: Fortalecer a execução direta dos serviços sócio-assistenciais executados no município, tendo como princípios
as normativas do Sistema Único de Assistência Social; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e
comunitários, fortalecendo a função protetiva das famílias; Realizar estudos sistemáticos com a equipe, na perspectiva de análise
conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão no âmbito das
equipes multiprofissionais; Supervisionar direta e sistematicamente os(as) estagiários(as) de Serviço Social; Realizar visitas, perícias
técnicas,  laudos,  informações,  pareceres  e  estudos  sociais  sobre  acesso  e  implementação  da  política  de  Assistência  Social;
Participar de reuniões da categoria profissional, seminários, capacitações e demais eventos que visem a qualificação profissional;
Participar  dos espaços de controle  social,  contribuindo nos processos  de discussão,  avaliação e fiscalização dos programas e
projetos sociais.

CARGO 407: AUDIODESCRITOR PARA EVENTOS CULTURAIS 

Instrução – Ensino Superior Completo na área das Ciências Humanas ou Comunicação, com reconhecimento em conformidade com a
legislação vigente, todos os cursos com Pós-Graduação (Lato Sensu) em Audiodescrição.

a) Descrição Sintética: Atuar no campo da acessibilidade para eventos culturais.
b) Descrição Analítica: Planejar, preparar e proporcionar a narração descritiva em áudio, de imagens estáticas ou dinâmicas, de
textos e origem de sons, despercebidos ou incompreensíveis, especialmente, para cegos e pessoas com baixa visão, de modo
criterioso e sistemático, promovendo a acessibilidade informacional. Planejar, preparar e proporcionar a audiodescrição simultânea de
eventos culturais, incluindo apresentações de música, teatro e dança. Atuar no apoio à acessibilidade, aos serviços e às atividades
fins da Secretaria da Cultura. Atuar com ética e responsabilidade social, respeitando as normas e as legislações vigentes; Executar
outras atividades correlatas às acima expostas, de igual nível de complexidade.

CARGO 408: AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS

Instrução – Ter concluído curso de nível superior, em grau de bacharelado, de duração plena, em Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas ou Administração.

a) Descrição Sintética: Fazer notificações e intimações; efetuar cobranças de tributos municipais; efetuar sindicâncias e diligências no
sentido  de  orientar,  fiscalizar  e  fazer  cumprir  as  disposições  legais  aos  contribuintes  alcançados  pela  competência  tributária
municipal.
b) Descrição Analítica: Executar a fiscalização, planejamento,  programação, supervisão, coordenação, orientação e controle das
atividades no âmbito da competência tributária municipal, de conformidade com a legislação em vigor; Orientar contribuições visando
ao  exato  cumprimento  da  Legislação  Tributária;  lavrar  termos,  intimações  e  notificações,  de  conformidade  com  a  legislação
pertinente:  executar  a  auditoria  fiscal  em relação a contribuintes e demais pessoas naturais  e  jurídicas ligadas à situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária; Constituir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento; Proceder a inspeção
dos estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas ligadas ao fato gerador do tributo; Proceder a retenção, mediante lavratura
de termo, de livros, documentos e papéis necessários ao exame fiscal; Proceder ao arbitramento do crédito tributário, nos casos e na
forma  prevista  na  legislação  pertinente;  Proceder  a  cobrança  de  tributos  municipais,  bem  como dos  acessórios,  adicionais  e
penalidades,  nos  casos  previstos  em lei;  Prestar  informações  e  emitir  pareceres,  elaborar  relatórios  e  boletins  estatísticos  de
produção; gerir os cadastros de contribuintes outorgando inclusões, exclusões, alterações e respectivo processamento de acordo
com a legislação; Emitir pareceres sobre a criação, alteração ou suspensão de tributos; Exercer ou executar outras atividades ou
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encargos que lhe sejam determinados por lei ou ato regular emitido por autoridade competente.

CARGO 409: BIBLIOTECÁRIO DE ESCOLA 

Instrução – superior. Especialização, avaliação e/ou habilitação, habilitação legal para o exercício do cargo.

a) Descrição Sintética: planejar, organizar, gerenciar serviços, através de técnicas biblioteconômicas e promover ações visando à
formação de leitores críticos e cidadãos plenos.
b) Descrição Analítica: Planejar e administrar tarefas; realizar atividades, buscando a qualidade do desenvolvimento de recursos e
serviços na biblioteca em consonância com o projeto político pedagógico da escola conforme as orientações da mantenedora;
atender, recepcionar pessoas e assessorar a comunidade escolar; redigir textos e documentos administrativos relativos à biblioteca,
assessorar o planejamento e a execução de eventos da escola que envolvam a leitura e a biblioteca; elaborar instrumentos de
comunicação,  usando  microcomputadores,  processadores  de  textos,  agenda,  planilhas  eletrônicas,  bancos  de  dados  e  outros
programas; executar procedimentos relacionados com a alimentação de sistemas informatizados de recuperação de informações;
desenvolver  estratégias  e operações voltadas à preservação e conservação de materiais;  executar  procedimentos  de auxílio  à
organização, tratamento, disseminação, preservação, conservação e recuperação das unidades de acervo da biblioteca escolar.

CARGO 410: BIBLIOTECÁRIO I

Instrução – Curso Superior completo em Biblioteconomia (bacharelado), desde que reconhecido de conformidade com a legislação vigente
e registro no Conselho Profissional.

a) Descrição Sintética: Atuar nos trabalhos técnicos relativos as atividades biblioteconômicas.
b)  Descrição  Analítica:  Atuar  na  elaboração  e  desenvolvimento  de  políticas  na  área  de  livro  e  leitura,  contribuir  com  o
desenvolvimento  do  Sistema  Municipal  de  Cultura.  Implantar  e  organizar  bibliotecas  públicas  selecionando,  catalogando,
classificando, registrando, identificando e atualizando o acervo bibliográfico; Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico,
iconográfico, audiovisual, consultando catálogos de editoras, bibliografias e leitores e sugerindo a compra, permuta e doação de
documentos,  para atualizar acervo da biblioteca; Realizar os serviços de classificação, indexação e codificação de manuscritos,
livros, mapotecas, publicações oficiais e seriados, bibliografias, referências, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar
recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padronizadas
ou processos mecanizados, para possibilitar o armazenamento, a busca e recuperação de informações; Registrar a movimentação de
livros, periódicos e publicações, para controlar o serviço de permuta,  mantendo o serviço atualizado; Promover a divulgação de
material  bibliográfico,  iconográfico,  audiovisual  e  atividades  da  biblioteca,  serviços  e  centros  de  documentação  interna  e
externamente  através  dos  veículos  de  comunicação;  Compilar  bibliografias  brasileiras  e  estrangeiras,  gerais  ou  especializadas
utilizando processos manuais ou mecanizados para efetuar  levantamento da literatura existente;  Orientar o usuário,  fornecendo
indicações bibliográficas,  para auxiliá-los na realização de pesquisas e consultas; Elaborar resumos, sinopse, sumários, índices,
glossários,  cabeçalhos,  vocabulários,  determinando  palavras  chaves  e  analisando  os  termos  mais  relevantes,  para  facilitar  a
indexação  e  controle  da  terminologia  específica;  Organizar  o  serviço  de  intercâmbio,  filiando-se  a  organismos,  federações,
associações, centros de documentação do Brasil e do estrangeiro e a outras bibliotecas, para tornar possível a troca de informações
e ampliação do acervo bibliográfico; Atender, registrar e controlar os empréstimos, devoluções, reservas e outras solicitações de
documentos;  Pesquisar  e  fornecer  legislação,  jurisprudência,  doutrina  e  outros  quando  solicitado,  para  facilitar  a  execução  de
determinados trabalhos; Supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de livros e demais documentos, para assegurar a
conservação do material bibliográfico, dando orientação técnica aos executadores dessas tarefas; Organizar serviços de reprografia
para duplicação e reprodução de documentos, através de processos químicos, técnicos, eletrostáticos e microfotográficos; Atuar com
ética e responsabilidade social,  respeitando as normas e as legislações vigentes; Executar outras atividades correlatas às acima
expostas, de igual nível de complexidade.

CARGO 411: BIÓLOGO

Instrução – Curso superior completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Biologia,
fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério  da Educação.  Especialização, qualificação e/ou
habilitação, com habilitação legal para o exercício do cargo.

a) Descrição Sintética: Orientar e/ou analisar atividades de impacto ambiental, como análises bacteriológicas e hidrobiológicas de
água  e  |esgoto,  e  de  resíduos  sólidos,  fazendo  monitoramento  periódico,  interpretando  e  avaliando  os  resultados,  e  emitindo
pareceres.
b) Descrição Analítica: Fiscalizar e analisar atividades de impacto ambiental, com ênfase no licenciamento: monitoramento ambiental;
gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos hídricos e florestais; conservação dos ecossistemas
e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; lavrar notificações e/ou intimações, autos de infrações, termos de
ajustamento de conduta, e aplicar sanções e penalidades; informação e educação ambiental; desempenhar atividades correlatas;
executar outras atividades afins.

CARGO 412: CONTADOR

Instrução – Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de Ciências Contábeis,  fornecido por
instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialização,  qualificação e/ou habilitação-
qualificação com habilitação legal para o exercício do cargo. 

a)  Descrição  Sintética:  Atividade  de  grande  complexidade,  envolvendo  a  supervisão;  organização  e  execução  de  serviços  de
contabilidade em geral; perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão
permanente  ou  periódica  de  escritas,  quaisquer  outras  atribuições  de  natureza  técnica  conferidas  por  lei  aos  profissionais  de
contabilidade.
b) Descrição Analítica: Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive
de natureza fiscal; avaliação dos fundos de comércio; apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações; reavaliações
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e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades;
apuração de haveres e avaliações e direitos e obrigações, do acervo patrimonial de quaisquer entidades, em vista de liquidação,
fusão,  cisão,  expropriação  no  interesse  público,  transformação  ou  incorporação  dessas  entidades;  concepção  dos  planos  de
determinação das taxas de apreciação e exaustão dos bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais, inclusive de
valores  deferidos;  implantação  e  aplicação  dos  planos  de  depreciação;  amortização  e  diferimento,  bem  como  de  correções
monetárias e reavaliações; regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns; escrituração regular, oficial ou não,
de todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimonial das entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos;
classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva validação dos
registros  e  demonstrações;  abertura  e  encerramento  de  escrituração  em todas  as  modalidades  específicas;  conhecimento  por
denominações que informam sobre o ramo de atividades; controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e
outros  meios  de  registros  contábeis;  bem como dos  documentos  relativos  à  vida  patrimonial;  elaboração  de  balancetes  e  de
demonstrações  do  movimento  por  contas  ou  grupos  de  contas,  de  forma  analítica  ou  sintética;  levantamento  de  balanços  de
quaisquer  tipos  ou  natureza  e  para  finalidade,  como  balanços  patrimoniais,  balanços  de  resultados,  balanços  de  resultados
acumulados, balanços e aplicações de recursos, balanços de fundos, balanços de capital, e outros; tradução em moeda nacional, das
demonstrações  contábeis  originalmente  em  moeda  estrangeira  e  vice-versa;  integração  de  balanços  inclusive,  consolidações;
apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção; custeio por absorção ou global, total ou parcial; custeio
direto, marginal ou variável; custeio por centro de responsabilidade com valores reais, normalizados ou padronizados, históricos ou
projetados, com registros em partidas dobradas ou simples, fichas, mapas, planilhas, folhas simples ou formulários contínuos, com
processamento manual, mecânico, computadorizado ou outro qualquer, para todas as finalidades, desde a avaliação de estoques até
a tomada de decisão sobre a forma mais mecânica sobre como, onde, quando e o que produzir e vender; análise de custos e
despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer funções com a produção, administração, distribuição; transporte,  e
outras, bem como a análise com vistas à racionalização das operações e do uso de equipamentos e materiais, e ainda a otimização
do resultado diante do grau de ocupação ou do volume de operações; controle, variação e estudos da gestão econômica, financeira e
patrimonial dos órgãos da Municipalidade; análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de venda de mercadorias,
produtos ou serviços, bem como tarifas nos serviços públicos, e a comprovação dos aumentos de custos nos preços de venda, diante
de órgãos governamentais; análise de comportamento das receitas; avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de
isolvência ou incapacidade de geração de resultados; estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação ou outra
unidade de capital investido; determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos conflitos trabalhistas e
de  tarifa;  elaboração  de  orçamentos  de  qualquer  tipo,  tais  como  econômicos,  financeiros,  patrimoniais  e  de  investimentos;
programação orçamentária e financeira, e acompanhamento da execução de orçamento da execução de orçamentos-programa, tanto
na parte física quanto na monetária; análise das variações orçamentárias; conciliações de contas; organização dos processos de
prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, das autarquias, sociedade de
economia mista, empresas públicas e fundações de direito público, a serem julgadas pelos tribunais, Conselhos de Contas ou órgãos
similares, revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis; auditoria interna e operacional, auditoria
externa independente; perícias contábeis, judiciais; fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças contábeis
quanto à concepção, planejamento e estrutura material, bem como o estabelecimento de fluxograma de processamento, cronograma,
modelos de formulários e similares; planificação de contas, com a descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços
contábeis; organização e operação dos sistemas de controle interno; organização e operação dos sistemas de controle patrimonial,
inclusive quanto à existência e localização física dos bens; organização e operação dos sistemas de controle de materiais, matérias-
primas, mercadorias e produtos semifabricados e prontos, bem como dos serviços em andamento; assistência aos conselhos fiscais
das entidades; participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de concursos, onde sejam aferidos conhecimentos
relativos à Contabilidade; estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade; declaração de Impostos de Renda dos
órgãos da Municipalidade, realizar auditorias internas, execução de outras tarefas correlatas.

CARGO 413: EDUCADOR SOCIAL

Instrução: Ensino superior completo ou cursando – licenciatura na área 

a)  Descrição  Sintética:  Atividade de  nível  superior,  de  grande complexidade,  envolvendo execução de  ações relacionadas  aos
programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme orientações técnicas previstas pela Tipificação dos
serviços socioassistenciais; atender grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, desenvolver ações de cuidado, proteção e
socioeducativas junto à crianças, adolescentes, jovens e adultos.
b) Descrição Analítica: Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar a formação cidadã das
pessoas, fomentando, a construção de um projeto de vida; Desenvolver ações educativas junto às crianças, jovens, adultos, idosos e
famílias; Coordenar grupos de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; Orientar e acompanhar de forma
sistemáticas adolescentes e jovens sujeitos no âmbito das medidas sócio-educativas em meio aberto; Realizar cuidados básicos com
alimentação, higiene e proteção com os usuários dos programas e serviços; Apoiar os usuários a lidarem com suas histórias de vida,
buscando o fortalecimento da sua auto-estima, bem como a construção de sua identidade; Estar em constante capacitação; Planejar
e  participar  da  organização  e  promoção  de  atividades  interdisciplinares  que  tenham  como foco  o  fortalecimento  dos  vínculos
familiares e comunitários; Acompanhar usuários em atendimentos externos oferecidos pela rede.

CARGO 414: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Instrução – Curso Superior Completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Engenharia
Agronômica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação;

a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e laudos de engenharia agronômica, bem como coordenar e fiscalizar sua
execução. 
b) Descrição Analítica: Executar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental; lavrar notificações e/ou intimações, autos de
infrações, termos de ajustamento de conduta, e aplicar sanções e penalidades; analisar e emitir laudos e pareceres técnicos sobre
atividades causadoras de danos ambientais; assessorar e participar das atividades junto à câmaras técnicas, grupos de trabalho,
audiências públicas,  organização de palestras e esclarecimentos técnicos junto a servidores de unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
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identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  de  formulação  de
diretrizes,  planos  e  programas  de  trabalho  afetos  ao  Município;  assessorar  na  elaboração  de  relatórios  de  gestão  técnica  e
administrativa, bem como na elaboração de planos organizacionais, visando atender os processos administrativos; desempenhar
atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 415: ENGENHEIRO CIVIL

Instrução – Curso superior completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de engenharia
civil, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério de Educação. Especialização, qualificação e ou
habilitação, com habilitação legal para o exercício do cargo.

a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e pareceres de engenharia civil, bem como coordenar e fiscalizar sua
execução. 
b) Descrição Analítica: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, relativos a edificações, vias públicas, sistemas de água
e esgotos e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar
e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões exigidos; proceder a uma avaliação
geral  das  condições  requeridas  para  a  obra,  estudando  o  projeto  e  examinado  as  características  do  terreno  disponível,  para
determinar o local mais apropriado para a construção; calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetam
a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água,
resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;
consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos paisagistas, trocando informações
relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada;
elaborar  o  projeto  da  construção,  preparando  plantas  e  especificações  da  obra,  indicando  tipos  e  qualidade  de  materiais,
equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo a administração e/ou
outros órgãos governamentais para aprovação; preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e outros
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; dirigir a execução
de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e
dos padrões da qualidade e segurança recomendadas; elaborar os orçamentos referentes às obras que serão executadas, fazendo a
padronização, mensuração e controle de qualidade dos serviços executados na obra, a fim de orientar e esclarecer o operário e o
pessoal no que se refere ao serviço técnico da obra; acompanhar a construção de edifícios, fazendo levantamentos topográficos da
região onde o prédio será levantado a fim de analisar os dados aerofotogramétricos da região; lavrar notificações e/ou intimações,
autos de infrações, termos de ajustamento de conduta, e aplicar sanções e penalidades; acompanhar as obras de terraplenagem e
pavimentação de todos os tipos, executando os locais e dando assistência aos operários, para que a obra seja bem executada;
desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGO 416: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO

Instrução – Curso Superior Completo em Engenharia, com especialidade em Engenharia de Tráfego, e o registro no Conselho Profissional.

a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e pareceres de engenharia de tráfego, bem como coordenar e fiscalizar
sua execução.
b) Descrição Analítica: Elaborar o planejamento viário. Programar os semáforos; Sinalizar o trânsito. Operar no tráfego urbano. Fazer
a  gestão  e  o  planejamento  do  transporte  urbano.  Projetar  a  sinalização  viária.  Desenhar  geometricamente  para  construção  e
ampliação de vias.

CARGO 417: ENGENHEIRO QUÍMICO

Instrução – Curso Superior Completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Engenharia
Química, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialização, qualificação e/
ou habilitação, com graduação especifica para a área de engenharia química.

a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e laudos de engenharia química, bem como coordenar e fiscalizar sua
execução. 
b) Descrição Analítica: Fiscalizar e analisar atividades de impacto ambiental, com ênfase no licenciamento; monitoramento ambiental;
gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos hídricos; análise de processos industriais, controle e
tratamento  de  resíduos  sólidos  e  efluentes  industriais;  gestão  de  sólidos  urbanos  e  industriais  e  educação  ambiental;  lavrar
notificações e/ou intimações, autos de infrações, termos de ajustamento de conduta, e aplicar sanções e penalidades; desempenhar
atividades correlatas; executar outras atividades afins. 

CARGO 418: MÉDICO DO TRABALHO

Instrução -  Ensino Superior  Completo com formação em Medicina,  com especialização em Medicina do Trabalho em nível  de pós-
graduação  ou  portador  de  Certificado  de  Residência  Médica  em área  de  concentração  em saúde  do  trabalhador  ou  equivalente,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade
que mantenha curso de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM;

a)  Descrição  Sintética:  Elaborar,  conforme  legislação  vigente,  o  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional  da
Administração Municipal (PCMSO), estabelecendo as diretrizes e as responsabilidades
b) Descrição Analítica:  Coordenar  a realização dos exames de natureza médica,  previstos no PCMSO, tais como: admissional,
periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, bem como encarregá-los a profissional médico familiarizado com os
princípios da patologia ocupacional  e suas causas, cumprindo os requisitos legais;  Desenvolver,  coordenar,  analisar,  fiscalizar e
orientar estudos, pesquisas, projetos e sistemas que visem à melhoria contínua dos processos; Elaborar relatórios gerenciais do
PCMSO, objetivando a melhoria dos indicadores de saúde ocupacional da Administração Municipal; Aplicar os conhecimentos de
medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, identificando os principais fatores de risco presentes
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no ambiente de trabalho, decorrentes do processo laborativo e das formas de organização do trabalho e as principais consequências
ou danos para a saúde do trabalhador, de modo a atenuar ou eliminar os riscos existentes à sua saúde; Presidir e participar de junta
médica para perícia médica em trabalhadores, constatando enfermidades relacionadas com sua área de trabalho, visando apresentar
alternativas que solucionem as situações encontradas, bem como nos casos de verificação da existência ou não de Nexo Técnico
Epidemiológico – NTEP; Elaborar laudos para fins de concessão, manutenção ou cancelamento de adicionais relacionados à saúde
do empregado e propor medidas corretivas e preventivas relativas aos agentes nocivos detectados; Executar, em parceria com a
Área de Engenharia de Segurança do Trabalho da Empresa, inspeção em ambientes de trabalho, visando redução ou eliminação de
riscos ambientais que ocasionem acidentes de trabalho ou doença ocupacional; Orientar sobre a correta indicação e limites do uso
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Planejar e implantar ações para situações de desastres ou acidentes de grandes
proporções; Analisar as informações estatísticas e epidemiológicas relativas à mortalidade, morbidade, incapacidade para o trabalho,
para  fins  de  vigilância  da  saúde  e  do  planejamento,  implementação  e  avaliação  dos  Programas  de  Saúde  da  Administração
Municipal, visando subsidiar as políticas de saúde corporativas; Promover a realização de atividades de conscientização, educação e
orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas,
quanto de programas de duração permanente; Esclarecer e conscientizar os trabalhadores sobre acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais,  estimulando-os  em  favor  da  prevenção;  Diagnosticar  e  tratar  as  doenças  e  acidentes  do  trabalho,  e  avaliar  as
limitações laborativas dos trabalhadores,  visando adequar  os reabilitandos aos postos de trabalho;  Participar  das atividades da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conscientizando os trabalhadores sobre as normas de segurança, proteção e
higiene  no  trabalho;  Executar  outras atribuições  relacionadas  à  sua  especialidade,  de mesma natureza  e  equivalente  nível  de
dificuldade.

CARGO 419: MÉDICO VETERINÁRIO

Instrução – curso superior completo, com diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Medicina
Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialização, qualificação
e/ou habilitação, com graduação  especifica  para  a área de medicina veterinária.

a) Descrição Sintética: Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades
de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos para
assegurar a sanidade dos animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade.
b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à
saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes;
proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar
a sanidade individual e coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; promover o controle sanitário da  reprodução
animal destinada à indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e
post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais
de  produção,  manipulação,  armazenamento  e  comercialização,  dos  produtos  de  origem animal,  bem como de  sua qualidade,
determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente;  orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao
preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor
qualidade  dos  alimentos;  proceder  ao  controle  das  zoonoses,  efetuando  levantamento  de  dados,  avaliando  epidemiologia  e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de
vetores, roedores de raiva animal; fazer pesquisas no campo da biologia à veterinária, realizando estudos, experimentos, estatística,
avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; planejar e coordenar a
realização  de  campanhas  de  vacinação  animal;  treinar  os  servidores  municipais  envolvidos  nas  atividades  relacionadas  com
fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviços ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e participantes,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; lavrar notificações e/ou intimações,
autos de infrações, termos de ajustamento de conduta, e aplicar sanções e penalidades; desempenhar atividades correlatas; executar
outras atividades afins.

CARGO 420: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PNE

Instrução – Ensino Superior Completo em Odontologia, e registro profissional regular no Conselho Regional de Odontologia.

a) Descrição Sintética: Atender pacientes com necessidades especiais, independente de sexo ou idade.
b)  Descrição  Analítica:  Atender  pacientes  com necessidade especial,  realizar  exames clínicos  com a  finalidade de  conhecer  a
realidade epidemiológica da saúde bucal dos pacientes com necessidade especial, assegurar a integridade do tratamento no âmbito
atenção básica para a população adscrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos, a outros
níveis de especialização assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento;
realizar atendimentos de primeiros cuidados e urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais nas Unidades de saúde. Atuar com ética
e responsabilidade social, respeitando as normas e as legislações vigentes; Executar outras atividades correlatas às acima expostas,
de igual nível de complexidade.

CARGO 421: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1 – ED. INF. E EN. FUND. ANOS INICIAIS

 Instrução – Formação em Nível Superior de Pedagogia ou Normal Superior. Habilitação legal para o exercício do Magistério.

a) Descrição Sintética: Ministrar o ensino e a educação da criança de 0 (zero) a 5 anos e 11 meses ou a alunos até o 5º ano do

________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I - Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos – Edital de Abertura nº 01/2019 - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS        | Página 9 de 10



ensino fundamental em quaisquer atividades constantes dos planos de estudos da unidade escolar e da Secretaria Municipal de
Educação e assessorar, dirigir, supervisionar, coordenar, orientar, planejar, avaliar as atividades inerentes ao ensino e a educação
infantil e de ensino fundamental do Município.
b) Descrição Analítica:  Planejar  e executar o trabalho docente;  levantar e interpretar  dados relativos a realidade de sua turma;
organizar  registros  de  observações  do(a)  aluno(a);  estabelecer  mecanismos  de  avaliação  e  recuperação  preventiva;  constatar
necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a); propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais
dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; cooperar com a equipe diretiva da escola; participar de
estudos e realizar planejamento e avaliação das atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias
letivos e horas-aulas, estabelecidos no Calendário Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 422: PSICÓLOGO

Instrução: Graduação em Psicologia, curso superior reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação; Registro no respectivo órgão de
fiscalização profissional;

Descrição  Sintética:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo  execução  de  ações  relacionadas  aos
programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conforme orientações técnicas previstas pela Tipificação dos
serviços  socioassistenciais;  elaboração  de  estudos  e  propostas  visando  ao  aperfeiçoamento  da  Política  de  Assistência  Social;
construção de informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição  Analítica:  Atender  o  público  usuário  em consonância  com o  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUA;  Adotar  a
abordagem psicossocial conforme NOB-SUAS e PNAS; Trabalhar a interrupção dos ciclos de exclusão, desenvolver acolhimento,
escuta qualificada, atendimento especializado em rede, interdisciplinar, encaminhamentos, criar condições que possibilitem o acesso
à saúde,  educação,  cultura,  assistência,  justiça e segurança,  entre outras políticas pública de direito;  Elaborar  laudos técnicos,
pareceres  e  relatórios  sempre  que  necessário;  Elaborar  plano  de  intervenção  junto  aos  usuários  e  sua  família;  Supervisionar
estagiários de psicologia; Participar de reuniões do Conselho Profissional dos psicólogos, seminários, capacitações e demais eventos
que visem a qualificação profissional; Desenvolver ações psicossocioeducativas especializadas nas modalidades individual e grupos
(prioritariamente)

CARGO 423: TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS

Instrução – E Ensino Superior Completo em Tradutor e Intérprete Libras ou Pedagogia, com reconhecimento em conformidade com a
legislação vigente, todos os cursos com Pós-Graduação (Lato Sensu) em Libras.

a)  Descrição  Sintética:  Atuar  no  campo  da  acessibilidade  para  eventos  culturais.  Bem  como,  nas  atividades  envolvendo  a
interpretação da Língua de Sinais e da Língua Portuguesa de maneira simultânea ou consecutiva, inerentes ao processo do ensino
aprendizagem do aluno com deficiência auditiva surdez e surdocegueira; acompanhar e estabelecer a comunicação do aluno com
deficiência auditiva, surdez e surdocegueira; participar no processo de planejamento das atividades da escola.
b) Descrição Analítica: Planejar, preparar e proporcionar a narração descritiva em áudio, de imagens estáticas ou dinâmicas, de
textos e origem de sons, despercebidos ou incompreensíveis, especialmente, para cegos e pessoas com baixa visão, de modo
criterioso e sistemático, promovendo a acessibilidade informacional. Planejar, preparar e proporcionar a audiodescrição simultânea de
eventos culturais, incluindo apresentações de música, teatro e dança. Atuar no apoio à acessibilidade, aos serviços e às atividades
fins da Secretaria da Cultura. E, relativamente na área da educação, realizar atividades de interpretação e tradução em Libras a
alunos e professores; acompanhar e estabelecer a comunicação do aluno com deficiência auditiva, surdez e surdocegueira; viabilizar
a comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdocegos, surdocegos e ouvintes, por meio da Libras para a
língua oral e vice-versa; oferecer apoio a professores e alunos em atividades do ambiente pedagógico, para facilitar a comunicação
do aluno com os  demais  colegas,  professores  e  comunidade  em geral;  acompanhar  e  orientar  a  comunicação do  aluno  com
deficiência auditiva nos eventos e processos pedagógicos realizados; colaborar com o professor nas atividades didático-pedagógicas
de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; realizar produções de legendagem de vídeos em Libras para a língua
portuguesa  e  a  janela  de  interpretação  de  materiais  midiáticos  utilizadas  no  espaço  educacional.  Colaborar  na  avaliação  do
desempenho do aluno surdo ou com deficiência auditiva, em conjunto com o professor e favorecer a integração com a comunidade
escolar; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do processo educacional nos estabelecimentos de ensino,
tais como preparação de materiais e tradução de informações oficiais a serem divulgadas pela Secretaria de Educação; realizar a
mediação da comunicação entre professores e estudantes, familiares, funcionários e demais pessoas da comunidade em todo o
âmbito da escola, além de seminários, palestras, fóruns, debates, reuniões e demais eventos de caráter educacional. Participar de
atividades promovidas pelas escolas e pela Secretaria de Educação do Município, incluindo planejamento e espaços de formação
continuada. Atuar com ética e responsabilidade social, respeitando as normas e as legislações vigentes; Executar outras atividades
correlatas às acima expostas, de igual nível de complexidade.
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