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LEI COMPLEMENTAR Nº 7, DE 23 DE MAIO DE 2012.
 

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS
E VENCIMENTOS DO QUADRO GERAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL,
ESTABELECE NORMAS GERAIS DE
ENQUADRAMENTO, INSTITUI TABELA
DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

 
Capítulo I 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

 
 

 O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura
Municipal de Campina Grande do Sul obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro
permanente com os cargos constituintes dos anexos que integram a presente Lei. 
 

 Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 
 
I - quadro de pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo existentes na Prefeitura Municipal
de Campina Grande do Sul; 
 
II - cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor
público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelos cofres
públicos; 
 
III - servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo
ou em comissão; 
 
IV - carreira é a forma de progressão do servidor dentro de um mesmo cargo; 
 
V - grupo ocupacional é o conjunto de cargos isolados ou de carreira com afinidades entre si quanto à
natureza do trabalho ou ao grau de escolaridade exigido para seu desempenho; 
 
VI - nível determina a faixa de vencimentos correspondente; 
 

Art. 1º

Art. 2º
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VII - vencimento ou vencimento-base é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com
valor fixado em lei, vedada a sua vinculação ou equiparação; 
 
VIII - remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes e
temporárias, estabelecidas em lei; 
 
IX - interstício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se
habilite à progressão ou à promoção; 
 
X - enquadramento é o processo de posicionamento do servidor dentro da nova estrutura de cargos. 
 

 Os cargos do Quadro de Pessoal, a carga horária, os quantitativos e níveis de vencimento
estão distribuídos por grupos ocupacionais nos Anexos I e II desta Lei. 
 
§ 1º Os cargos de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos ocupacionais: 
 
I - ADMINISTRATIVO: É composto de cargos cujas atribuições são relacionadas a tarefas burocráticas,
que exigem conhecimentos teóricos, em nível de ensino fundamental, ensino médio ou superior. 
 
II - SERVIÇOS DE SAÚDE: É composto de cargos cujas atribuições são relacionadas a tarefas
voltadas à área da saúde e correlatas, que exigem conhecimentos práticos e teóricos, em nível de
ensino fundamental, médio ou superior. 
 
III - SERVIÇOS DIVERSOS: Compreendem os cargos cujas tarefas requeiram conhecimentos práticos
de trabalho, limitados a uma rotina e predominantemente de esforços físicos, bem como de atividades
especializadas, em nível de ensino fundamental incompleto ou completo. 
 
IV - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Abrange os cargos com atribuições pertinentes a Defesa do
Patrimônio e da Segurança no Município. 
 
§ 2º A definição das atribuições dos cargos que compõem os grupos ocupacionais, as respectivas
condições de provimento, habilitação e escolaridade exigidas, estão estabelecidas no Anexo III, parte
integrante desta Lei. 
 

 
Capítulo II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 
 

 Os cargos de provimento efetivo, constantes nos Anexos I e II desta Lei, serão preenchidos: 
 
I - por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição
Federal. 
 
II - pelo enquadramento dos atuais servidores, conforme as normas a seguir estabelecidas: 
 
§ 1º O servidor será enquadrado no nível igual ou imediatamente superior ao seu vencimento base
percebido na data da publicação desta lei, ou no nível inicial do cargo. 
 
§ 2º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em desvio de função ou em
substituição. 
 

 O Prefeito Municipal fará publicar os atos de enquadramento dentro de, no máximo, 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação desta Lei. 
 

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º



10/04/2019 Lei Complementar 7 2012 de Campina Grande do Sul PR

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2012/1/7/lei-complementar-n-7-2012-dispoe-sobre-a-estruturacao… 3/57

 O servidor que se julgar prejudicado com seu enquadramento, poderá apresentar recurso
fundamentado, por escrito, ao Prefeito Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da
publicação da relação nominal do novo enquadramento. 
 

 Para provimento dos cargos efetivos, serão rigorosamente observados os requisitos básicos e
específicos estabelecidos para cada cargo, constantes do Anexo III desta Lei, sob pena de nulidade do
ato correspondente. 
 
§ 1º Nenhum servidor efetivo poderá desempenhar atribuições que não sejam próprias do seu cargo,
ficando expressamente vedado qualquer tipo de desvio de função, salvo quando for nomeado para
exercer função gratificada ou cargo em comissão. 
 
§ 2º Excetuam-se do disposto no § 1º e no caput deste artigo os casos de readaptação previstos no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande do Sul. 
 

 O provimento dos cargos integrantes dos Anexos I e II desta Lei será autorizado pelo Prefeito
Municipal de Campina Grande do Sul, mediante solicitação das secretarias interessadas, desde que
haja vaga e dotação orçamentária para atender às despesas. 
 

 Compete ao Prefeito Municipal expedir os atos de provimento dos cargos da Prefeitura
Municipal de Campina Grande do Sul. 
 
Parágrafo Único. O ato de provimento deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, sob
pena de nulidade: 
 
I - fundamento legal; 
 
II - denominação do cargo; 
 
III - forma de provimento; 
 
IV - nível de vencimento do cargo; 
 
V - nome completo do servidor. 
 

 
Capítulo III 

DA PROGRESSÃO (REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1035/2018) 

 
 

 Por Progressão, entende-se a elevação do nível ou tabela de vencimento em que se encontra
o servidor do Quadro Geral, para a tabela de vencimento ou o(s) nível (eis) imediatamente(s) superior
(es), sempre dentro do mesmo cargo. 
 

 O servidor poderá progredir na forma horizontal e/ou na forma vertical, sendo que, a última
ocorrerá através dos seguintes métodos: Progressão por Aperfeiçoamento ou por Merecimento. 
 

 
SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 
SUBSEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO 

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10

Art. 11

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/decreto/2018/103/1035/decreto-n-1035-2018-regulamenta-a-progressao-dos-servidores-publicos-do-quadro-efetivo-do-municipio-de-campina-grande-do-sul-prevista-no-capitulo-iii-da-lei-complementar-municipal-n-07-de-23-de-maio-de-2012


10/04/2019 Lei Complementar 7 2012 de Campina Grande do Sul PR

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2012/1/7/lei-complementar-n-7-2012-dispoe-sobre-a-estruturacao… 4/57

(Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 726/2016) 
 
 

 Por Progressão Vertical por aperfeiçoamento, entende-se o contínuo aprimoramento do
servidor visando o melhor desempenho de suas atividades e será realizada obedecendo aos seguintes
critérios: 
 
§ 1º Progressão de até 01 (um) nível a cada 02 (dois) anos, por ter concluído cursos de
aperfeiçoamento, treinamento, atualização, extensão ou capacitação, realizados por órgãos ou
entidades de reputação ilibada e com conhecimento na área de certificação, relativos ao cargo
ocupado ou função desenvolvida, desde que a somatória atinja no mínimo 100 (cem) créditos para
cada nível, e demais critérios trazidos na forma do Anexo IV desta lei. 
 
§ 2º A primeira progressão vertical por aperfeiçoamento ocorrerá após 1 (um) ano da publicação desta
Lei. 
 
§ 3º Para fazer a análise da correlação do(s) curso(s) acima citado(s) com o cargo ou função ocupada
pelo servidor, o Prefeito Municipal nomeará uma comissão formada por 05 cinco) servidores públicos
municipais, desde que efetivos, que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para emitir um parecer. 
 
§ 4º Somente serão computados os cursos realizados com carga igual ou superior a 04 (quatro) horas. 
 
§ 5º O Setor de Recursos Humanos manterá cadastro individual, permanente e atualizado dos
documentos comprobatórios da realização de cursos, treinamentos, atualizações, extensões ou
capacitações, necessários para a progressão funcional do servidor. Devendo assim, a cada curso
realizado, o servidor de imediato solicitar a atualização do referido cadastro, mediante a apresentação
dos documentos comprobatórios, a fim de agilizar o trabalho da Comissão Especial Avaliadora a cada
biênio. 
 

 
SUBSEÇÃO II 

DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO 

 
 

 A Progressão Vertical por Merecimento ocorrerá a cada dois anos no efetivo exercício no cargo
e será equivalente a 01 (um) nível vertical, desde que obedecido: 
 
§ 1º A primeira progressão vertical por merecimento ocorrerá após 1 (um) ano da publicação desta Lei; 
 
§ 2º Não será considerado o tempo correspondente a quaisquer vínculos de empregos anteriores,
estatutários ou não; 
 
§ 3º Somente ocorrerá a progressão na forma do caput deste artigo, se na média da avaliação
funcional dos últimos 02 (dois) anos, o servidor atingir no mínimo a nota equivalente ou superior a 6,5
(seis vírgula cinco) pontos. 
 
§ 4º Excepcionalmente, conforme previsto no parágrafo anterior, o servidor que tenha em sua
avaliação nota igual ou superior a 7,5 (sete vírgula cinco) pontos, poderá progredir por merecimento
em até dois níveis a cada dois anos, desde que não faça jus a progressão por aperfeiçoamento no
mesmo período. (Regulamentado pelo Decreto nº 579/2015) 
 
§ 5º A administração deverá realizar, no mínimo anualmente, avaliações funcionais periódicas relativas
ao desempenho dos servidores estáveis na forma da lei. 
 

Art. 12

Art. 13

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/decreto/2016/72/726/decreto-n-726-2016-regulamenta-os-procedimentos-para-progressao-vertical-por-aperfeicoamento-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/decreto/2015/57/579/decreto-n-579-2015-regulamenta-o-paragrafo-4-do-artigo-13-da-lei-complementar-municipal-lcm-n-07-de-23-de-maio-de-2012
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SEÇÃO II 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 
 

 O servidor poderá progredir horizontalmente somente por titulação, mediante requerimento e
comprovação da titulação exigida para a respectiva tabela, na forma dos Anexos V ao XV. 
 
Parágrafo Único. Somente serão aceitos para esse fim títulos inerentes à área de atuação do servidor. 
 

 Quando da realização da primeira progressão horizontal por titulação, o servidor poderá utilizar
de toda a sua titulação obtida. 
 
§ 1º A primeira progressão horizontal ocorrerá após 1 (um) ano da publicação desta Lei; 
 

 O servidor na progressão horizontal será mantido no mesmo nível vertical anteriormente
ocupado. 
 

 
SEÇÃO III 

DISPOSIÇÃO GERAL DA PROGRESSÃO 

 
 

 Não terá direito à progressão o servidor: 
 
I - em estágio probatório; 
 
II - aposentado; 
 
III - em disponibilidade; 
 
IV - em licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares; 
 
V - que se afastar do cargo por prisão judicial; 
 
VI - que sofrer penalidade de advertência ou suspensão, no interstício da progressão; 
 
VII - que durante o interstício da progressão tiver faltado, injustificadamente, ao serviço por 05 (cinco)
dias ou mais, contínuos ou não; 
 
VIII - que durante o interstício entre uma progressão e outra contar com mais de 30 (trinta) dias de
licença não remunerada; 
 
IX - que durante o interstício entre uma progressão e outra, somar 90 (noventa) dias ou mais de licença
médica. 
 
IX - que durante o interstício entre uma progressão e outra, somar 60 (sessenta) dias ou mais de
licença médica, exceto nos casos em que o afastamento se deu em decorrência de acidente de
trabalho, moléstia profissional, doença grave ou contagiosa, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº
362/2015) 
 
IX - que durante o interstício entre uma progressão e outra, somar 60 (sessenta) dias ou mais de
licença médica, exceto nos casos em que o afastamento se deu em decorrência de acidente de
trabalho, moléstia profissional, doença grave ou contagiosa, na forma da lei. (Redação dada pela Lei

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2015/36/362/lei-ordinaria-n-362-2015-dispoe-sobre-a-alteracao-do-inciso-ix-do-artigo-17-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
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Complementar nº 17/2015) 
 

 
Capítulo IV 

DOS CARGOS EM EXTINÇÃO E DOS CARGOS COM DENOMINAÇÕES ALTERADAS 

 
SEÇÃO I 

DOS CARGOS EM EXTINÇÃO 

 
 

 Ficam declarados cargos em extinção: Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Unidade de
Saúde, Auxiliar de Topógrafo, Escriturário. 
 
§ 1º Por cargos em extinção, entendem-se aqueles em que não mais ocorrerá provimento por concurso
público para os mesmos. 
 
§ 2º Os servidores destes cargos, farão jus às regras de progressão na carreira e também se
submeterão à regulamentação das atividades, conforme Anexos desta Lei. 
 

 
SEÇÃO II 

DOS CARGOS COM DENOMINAÇÕES ALTERADAS 

 
 

 Os cargos de eletricista, mecânico, latoeiro e pintor de veículos e equipamentos rodoviários,
auxiliar de mecânico, meio oficial de construção civil, técnico de controle, atendente infantil e agente
social, ficam com suas denominações alteradas na forma do Anexo I desta Lei, passando a obedecer à
descrição de suas atividades na forma do Anexo III - Manual de Atribuições. 
 

 
Capítulo V 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 Fica criado o Quadro Especial de Educador Infantil, cujas atribuições estão elencadas na forma

do Anexo III - Manual de Atribuições, que integrarão o Quadro Próprio do Magistério, na forma da Lei
Municipal 02/2008 e demais regulamentações. 
 

 Fica criado o Quadro Especial de Educador Infantil, cujas atribuições estão elencadas na forma
do Anexo III - Manual de Atribuições, que integrarão o Quadro de Servidores Efetivos, na forma desta
lei, e demais regulamentações. (Redação dada pela Lei Complementar nº 12/2014) 
 

 O cargo de Atendente Infantil, previsto no artigo 10 da Lei Municipal 02/2008, passa a
denominar-se Educador Infantil, sendo enquadrado em nível igual ou imediatamente superior ao seu
vencimento base percebido na data da publicação desta Lei, ou no nível inicial do cargo, na forma do
Anexo V desta Lei. 
 
Parágrafo Único. Na progressão na carreira, aplicar-se-ão aos educadores infantis, as regras de
progressão contidas na Seção IV da Lei 02/2008. 
 
Parágrafo Único. Na progressão na carreira, aplicar-se-ão aos educadores infantis as regras de
progressão contidas nesta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 12/2014) 
 

 Aos Educadores Infantis que estiverem efetiva e exclusivamente ministrando aula ao Pré I e
Pré II, aplicar-se-á o disposto no inciso I do artigo 31 da Lei Municipal 02/2008. (Revogado pela Lei

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 20

Art. 21

Art. 22

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2015/1/17/lei-complementar-n-17-2015-dispoe-sobre-a-alteracao-do-inciso-ix-do-artigo-17-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2008/0/2/lei-ordinaria-n-2-2008-altera-a-lei-n-17-de-30-de-junho-de-1998-que-dispoe-a-respeito-do-plano-de-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-municipal-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2014/1/12/lei-complementar-n-12-2014-altera-o-artigo-20-e-o-paragrafo-unico-do-artigo-21-revoga-o-artigo-22-bem-como-modifica-as-atribuicoes-do-cargo-de-educador-infantil-previstas-no-anexo-iii-e-o-anexo-v-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2008/0/2/lei-ordinaria-n-2-2008-altera-a-lei-n-17-de-30-de-junho-de-1998-que-dispoe-a-respeito-do-plano-de-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-municipal-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2008/0/2/lei-ordinaria-n-2-2008-altera-a-lei-n-17-de-30-de-junho-de-1998-que-dispoe-a-respeito-do-plano-de-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-municipal-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2014/1/12/lei-complementar-n-12-2014-altera-o-artigo-20-e-o-paragrafo-unico-do-artigo-21-revoga-o-artigo-22-bem-como-modifica-as-atribuicoes-do-cargo-de-educador-infantil-previstas-no-anexo-iii-e-o-anexo-v-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2008/0/2/lei-ordinaria-n-2-2008-altera-a-lei-n-17-de-30-de-junho-de-1998-que-dispoe-a-respeito-do-plano-de-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-municipal-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
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Complementar nº 12/2014) 
 

 
Capítulo VI 

DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 
 

 Os servidores que prestam serviços na área da saúde, com profissões regulamentadas ou não,
possuirão Quadro Próprio, na forma do Anexo II, aplicando-se as regras de progressão contidas nesta
Lei, cujas atribuições estão descritas na forma do Anexo III - Manual de Atribuições. 
 

 
Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

 As atribuições inerentes a cada cargo estão previstas no Anexo III - Manual de Atribuições,
sem prejuízo de a Administração Pública designar outras atribuições compatíveis com o cargo. 
 

 As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta de dotação própria
do orçamento, suplementada se necessário, de acordo com a disponibilidade financeira do Município. 
 

 Os servidores farão jus ao triênio, que será correspondente à gratificação de 3% a cada três
anos de efetivo exercício no serviço público municipal, percebendo cumulativamente a cada período,
ficando revogado o benefício do quinquênio existente, sendo garantida a contagem de todo o tempo
deste no pagamento do triênio. 
 
Parágrafo Único. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o
tempo de serviço exigido na administração pública municipal. 
 

 A mudança provisória de jornada dos servidores efetivos depende de ato do Prefeito Municipal,
levando em conta a necessidade do serviço público e sendo feita anualmente, respeitando-se as 40
(quarenta) horas semanais. 
 

 O Poder Executivo deverá, a partir de um ano da publicação desta Lei, regulamentar, via
Decreto, os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, instituídos pelos artigos 85, 86 e
87 da Lei 09/2004, a fim de efetivar os direitos garantidos aos servidores. 
 

 Os ocupantes dos cargos de agente da Guarda Municipal, que estiverem efetivamente em
exercício de suas funções, perceberão uma gratificação equivalente a 0,1 a 1,50 Pisos, denominando-
se "Gratificação em Atividade"; 
Parágrafo Único. Os agentes da Guarda Municipal que estiverem em curso de formação, poderão
perceber até 50% da gratificação elencada neste artigo. (Revogado pela Lei Complementar nº
31/2017) 
 

 Fica criada a "Gratificação de Desempenho" que será de 0,1 a 3,0 Piso, ficando revogada a
gratificação "FG VIII Dedicação Exclusiva" prevista no Anexo IV da Lei 36/99 e suas alterações
posteriores. 
 
Parágrafo Único. A gratificação prevista no caput deste artigo, se houver necessidade, terá seus
critérios regulamentados pelo Chefe do Poder Executivo. 
 

 Para aplicabilidade dos artigos 29 e 30 desta lei, e demais dispositivos de lei municipal que
tratarem de gratificação ou de função gratificada, considerar-se-á "Piso", para os respectivos
pagamentos, a importância base de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais). (Vide Lei

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2014/1/12/lei-complementar-n-12-2014-altera-o-artigo-20-e-o-paragrafo-unico-do-artigo-21-revoga-o-artigo-22-bem-como-modifica-as-atribuicoes-do-cargo-de-educador-infantil-previstas-no-anexo-iii-e-o-anexo-v-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2013/0/9/lei-complementar-n-9-2013-dispoe-sobre-a-alteracao-do-anexo-i-e-ii-da-lei-complementar-n-07-de-23-de-maio-de-2012-e-revoga-a-lei-ordinaria-n-289-de-08-de-agosto-de-2013
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2017/3/31/lei-complementar-n-31-2017-dispoe-sobre-o-estatuto-da-guarda-civil-municipal-de-campina-grande-do-sul-estado-do-parana
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/1999/3/36/lei-ordinaria-n-36-1999-altera-o-sistema-de-classificacao-de-cargos-da-administracao-municipal-fixa-numero-de-vagas-niveis-de-vencimento-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2017/3/30/lei-complementar-n-30-2017-acrescenta-e-reduz-vagas-dos-cargos-que-especifica-no-anexo-ii-da-lei-complementar-n-72012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
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Complementar nº 26/2017) 
 

 Para aplicabilidade dos artigos 29 e 30 desta lei, e demais dispositivos de lei municipal que
tratarem de gratificação ou de função gratificada, considerar-se-á "Piso", para os respectivos
pagamentos, a importância base de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). (Redação dada pela Lei
Complementar nº 35/2018) 
 
Parágrafo Único. O valor referido no caput deste artigo sofrerá a mesma reposição e/ou aumento
salarial concedido em data base aos servidores. 
 

 São partes integrantes da presente Lei os Anexos I ao XV que a acompanham. 
 

 Ficam revogados os artigos: 3º, 4º, § 4º do artigo 29, artigos 30 ao 38 e 84 da Lei Municipal
09/2004, bem como os artigos: 1º ao 35 da Lei 36/99 e a Lei 188/2012. 
 
Parágrafo Único. Ficam também revogados: o anexo I da Lei Municipal 36/99 e a linha "R-1" da Tabela
II anexa a Lei Municipal 02/2008. 
 

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Campina Grande do Sul, 23 de maio de 2012. 
 
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO 
Prefeito Municipal 

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2017/2/26/lei-complementar-n-26-2017-dispoe-sobre-a-reposicao-inflacionaria-nos-salarios-dos-servidores-publicos-que-especifica-do-poder-executivo-do-municipio-de-campina-grande-do-sul-estado-do-parana
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2017/3/30/lei-complementar-n-30-2017-acrescenta-e-reduz-vagas-dos-cargos-que-especifica-no-anexo-ii-da-lei-complementar-n-72012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2018/3/35/lei-complementar-n-35-2018-altera-o-artigo-31-da-lei-complementar-municipal-n-07-de-23-de-maio-de-2012
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2013/0/9/lei-complementar-n-9-2013-dispoe-sobre-a-alteracao-do-anexo-i-e-ii-da-lei-complementar-n-07-de-23-de-maio-de-2012-e-revoga-a-lei-ordinaria-n-289-de-08-de-agosto-de-2013
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/1999/3/36/lei-ordinaria-n-36-1999-altera-o-sistema-de-classificacao-de-cargos-da-administracao-municipal-fixa-numero-de-vagas-niveis-de-vencimento-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2012/18/188/lei-ordinaria-n-188-2012-altera-o-quadro-unico-de-pessoal-do-municipio-de-campina-grande-do-sul-estado-do-parana-aumentando-o-numero-de-vagas-existentes-nos-cargos-que-especifica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/1999/3/36/lei-ordinaria-n-36-1999-altera-o-sistema-de-classificacao-de-cargos-da-administracao-municipal-fixa-numero-de-vagas-niveis-de-vencimento-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-ordinaria/2008/0/2/lei-ordinaria-n-2-2008-altera-a-lei-n-17-de-30-de-junho-de-1998-que-dispoe-a-respeito-do-plano-de-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-municipal-de-campina-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
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ANEXO I - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 ___________________________________________________________________________________________ 

|           CARGO           |  C/H SEMANAL  |     VAGAS     |   VENCIMENTO  | TABELA/ NÍVEL | 

|                           |               |               |    INICIAL    |               | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                    GRUPO ADMINISTRATIVO                                   | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Agente de Fiscalização     |             40|             03|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Assistente Administrativo  |             40|             70|    R$ 1.400,00|XIII-A1        | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Assistente Social          |             40|             06|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Auditor Fiscal             |             40|             01|    R$ 5.000,00|XV-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Contador                   |             40|             04|    R$ 5.000,00|XV-A1          | (01 vaga criada pela Lei Comp

|                           |               |             03|               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Oficial Administrativo     |             40|             50|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Oficial   de  Engenharia  e|             40|             08|    R$ 5.000,00|XV-A1          | 

|Arquitetura                |               |               |               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Procurador Municipal       |             20|             08|    R$ 5.000,00|XV-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Topógrafo                  |             40|             02|    R$ 1.360,00|IX-A1          | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                               GRUPO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA                              | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Agente da Guarda Municipal |             40|             60|    R$ 1.200,00|XII-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Guardião                   |             40|             40|      R$ 800,00|VI-A1          | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                  GRUPO SERVIÇOS DIVERSOS                                  | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Auxiliar de Manutenção     |             40|             25|      R$ 800,00|VI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Auxiliar de Serviços Gerais|             40|            300|      R$ 800,00|VI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Motorista                  |             40|            100|    R$ 1.360,00|IX-A1          | (Redação dada pela Lei Comple

|                           |               |             70|               |               | (10 vagas criadas pela Lei  nº

|                           |               |             60|               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Oficial de Construção Civil|             40|             12|    R$ 1.300,00|X-A1           | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Oficial de Manutenção      |             40|             08|    R$ 1.500,00|XI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Operador de Máquinas       |             40|             20|    R$ 1.500,00|XI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Operário                   |             40|            150|      R$ 800,00|VI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Educador Infantil          |             40|            200|      R$ 930,00|V-A1           | (Transferido pela Lei Compleme

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                    GRUPO DO MAGISTÉRIO                                    | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Educador Infantil          |             40|            200|      R$ 900,00|V-A1           | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                     CARGOS EM EXTINÇÃO                                    | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Aux. De Topógrafo          |             40|             03|      R$ 800,00|VI-A1          | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Escriturário               |             40|             50|      R$ 950,00|VII-A1         | 

|___________________________|_______________|_______________|_______________|_______________| 

 ____________________________________________________________________________ 

|                      CARGOS COM DENOMINAÇÕES ALTERADAS                     | 

|--------------------------------------+-------------------------------------| 

|          DENOMINAÇÃO ANTIGA          |           DENOMINAÇÃO NOVA          | 

|======================================|=====================================| 

|Eletricista                           |Oficial de Manutenção                | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Mecânico                              |Oficial de Manutenção                | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Latoeiro e Pintor de Veículos e       |Oficial de Manutenção                | 

|Equipamentos Rodoviários              |                                     | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Auxiliar de Mecânico                  |Auxiliar de Manutenção               | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Meio Oficial da Construção Civil      |Auxiliar de Manutenção               | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Técnico de Controle                   |Oficial Administrativo               | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Atendente Infantil                    |Educador                             | 

|--------------------------------------|-------------------------------------| 

|Agente Social                         |Assistente Administrativo            | 

|______________________________________|_____________________________________| 

 

 

ANEXO II - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - GRUPO SERVIÇOS DE SAÚDE: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

|           CARGO           |  C/H SEMANAL  |     VAGAS     |   VENCIMENTO  | TABELA/ NÍVEL | 

|                           |               |               |    INICIAL    |               | 
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ANEXO III - MANUAL DE ATRIBUIÇÕES 
 
1) Agente da Guarda Municipal 
2) Agente de Fiscalização 
3) Assistente Administrativo (Engloba a denominação antiga de Agente Social) 
4) Assistente Social 
5) Atendente de Unidade de Saúde (Em Extinção) 
6) Auditor Fiscal 
7) Auxiliar de Enfermagem (Em Extinção) 
8) Auxiliar de Manutenção (Denominação Antiga: Auxiliar de Mecânico, Meio Oficial da Construção
Civil) 
9) Auxiliar de Saúde Bucal 
10) Auxiliar de Serviços Gerais 
11) Auxiliar de Topógrafo (Em Extinção) 
12) Bioquímico 
13) Contador 
14) Dentista (20h/40h) 
15) Educador Infantil (Denominação Antiga: Atendente Infantil) 
16) Enfermeiro 
17) Escriturário (Em Extinção) 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                       UNIVERSITÁRIO                                       | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Bioquímico                 |             40|             02|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Dentista                   |             20|             19|    R$ 2.600,00|XIV-A1         |(Redação dada pela Lei Complem

|                           |               |             19|               |               | (12 vagas criadas pela Lei  nº

|                           |               |             07|               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Dentista                   |             40|             07|    R$ 5.000,00|XV-A1          | (Redação dada pela Lei Comple

|                           |               |             19|               |               | (07 vagas criadas pela Lei  nº

|                           |               |             12|               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Enfermeiro                 |             40|             16|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Farmacêutico               |             40|             02|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Fisioterapeuta             |             30|             04|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | (Redação dada pela Lei Comple

|                           |             40|               |               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Fonoaudiólogo              |             40|             03|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Médico                     |             20|             04|    R$ 5.000,00|XV-A1          | (Redação dada pela Lei Comple

|                           |               |             12|               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Nutricionista              |             40|             02|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Psicólogo                  |             40|             04|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Terapeuta Ocupacional      |             30|             01|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | (Redação dada pela Lei Compl

|                           |             40|               |               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Veterinário                |             40|             01|    R$ 2.600,00|XIV-A1         | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Médico                     |             40|             10|   R$ 10.500,00|XVI-A1         | (06 vagas criadas pela Lei Com

|                           |               |             04|                               | (Redação acrescida pela Lei Co

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                          TÉCNICO                                          | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Técnico em Enfermagem      |             40|             20|    R$ 1.200,00|XII-A1         | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Técnico em Saúde Bucal     |             40|             06|    R$ 1.200,00|XII-A1         | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                          DIVERSOS                                         | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Auxiliar de Saúde Bucal    |             40|             14|      R$ 900,00|VIII-A1        | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|                                     CARGOS EM EXTINÇÃO                                    | 

|---------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| 

|Atendente   de  Unidade  de|             40|             26|      R$ 950,00|VII-A1         | 

|Saúde                      |               |               |               |               | 

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

|Auxiliar de Enfermagem     |             40|             14|      R$ 950,00|VII-A1         | 

|___________________________|_______________|_______________|_______________|_______________|
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18) Farmacêutico 
19) Fisioterapeuta 
20) Fonoaudiólogo 
21) Guardião 
22) Médico (20h) 
23) Motorista 
24) Nutricionista 
25) Oficial Administrativo (Engloba a denominação antiga de Técnico de Controle) 
26) Oficial de Construção Civil 
27) Oficial de Engenharia e Arquitetura 
28) Oficial de Manutenção (Denominação Antiga: Eletricista, Mecânico, Latoeiro e Pintor de Veículos e
Equipamentos Rodoviários) 
29) Operador de Máquinas 
30) Operário 
31) Procurador Municipal 
32) Psicólogo 
33) Técnico em Enfermagem 
34) Técnico em Saúde Bucal 
35) Terapeuta Ocupacional 
36) Topógrafo 
37) Veterinário 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Zelar pela guarda do patrimônio e executar atividades de vigilância e proteção, fixas e móveis em
dependências e áreas públicas. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio público e pelo
cumprimento de leis e regulamentos. Recepcionar e controlar fluxo de pessoas, veículos e cargas,
identificando, orientando e encaminhando os mesmos para os lugares desejados, atuando também
como autoridade de trânsito. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
Desempenhar as atividades de proteção do patrimônio público municipal no sentido de prevenir a
ocorrência interna e externa de qualquer infração penal, inspecionando as dependências dos próprios,
fazendo rondas nos períodos diurno e noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando o acesso de
pessoas, veículos e equipamentos. Examinar portas, janelas e portões, a fim de verificar se estão
devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades, que deverão ser comunicadas
imediatamente à chefia. Impedir a entrada, em prédios públicos ou áreas adjacentes, de pessoas
estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem, e
acompanhando-as à saída, se necessário, como medida de segurança. Comunicar imediatamente à
chefia irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que as devidas providências sejam tomadas.
Zelar pelos prédios públicos e suas instalações - jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistemas
elétricos e hidráulicos, a fim de evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos. Atuar na prevenção
de atos de vandalismo contra o patrimônio. Controlar movimentações de pessoas, veículos, bens e
materiais. Atender e efetuar ligações telefônicas e/ou rádio quando necessário. Registrar sua
passagem pelos Postos de Controle, acionando o relógio especial de ponto, para comprovar a
regularidade de sua ronda, quando necessário. Deter elementos suspeitos de uso de tóxicos, tentativa
de furto, atos obscenos ou atos de vandalismo, segurando os mesmos até a chegada da autoridade
competente, ou ainda, encaminhar até a delegacia de polícia. Deter menores infratores,
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encaminhando-os ao Conselho Tutelar, via Polícia Militar ou Civil. Atender e prestar colaboração e
orientar o público em geral, quando necessário. Apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município. Executar atividades de socorro e
proteção às vitimas de calamidades publicas, participando das ações de defesa, agindo especialmente
em conjunto com a Defesa civil do Município. Orientar, fiscalizar e controlar o trânsito municipal de
pedestres e veículos na área de suas atribuições. Efetuar a segurança de autoridades municipais,
quando necessário. Colaborar na prevenção e controle de incêndios e no suporte básico da vida
quando necessário. Colaborar com os diversos órgãos Públicos nas atividades que lhes dizem
respeito. Operar equipamentos de comunicações. Dirigir viaturas, conforme escala de serviço. Elaborar
relatórios de suas atividades, por meio de documento especificado pelo Superior Hierárquico. Cumprir
fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. Em serviço sempre se apresentar
utilizando uniforme da Guarda Municipal fornecido pela Prefeitura, além dos demais equipamentos,
conforme regulamento específico. Colaborar com órgãos de Segurança Pública prestando informação
e apoio. Prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio. Desempenhar outras atividades
correlatas, bem como atividades no combate preventivo e repressivo à ilicitude e à criminalidade. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Desempenhar as atividades de proteção do patrimônio público municipal no sentido de prevenir a
ocorrência interna e externa de qualquer infração penal, inspecionando as dependências dos próprios,
fazendo rondas nos períodos diurno e noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando o acesso de
pessoas, veículos e equipamentos. Examinar portas, janelas e portões, a fim de verificar se estão
devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades, que deverão ser comunicadas
imediatamente à chefia. Impedir a entrada, em prédios públicos ou áreas adjacentes, de pessoas
estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem, e
acompanhando-as à saída, se necessário, como medida de segurança. Comunicar imediatamente à
chefia irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que as devidas providências sejam tomadas.
Zelar pelos prédios públicos e suas instalações - jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistemas
elétricos e hidráulicos, a fim de evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos. Atuar na prevenção
de atos de vandalismo contra o patrimônio. Controlar movimentações de pessoas, veículos, bens e
materiais. Atender e efetuar ligações telefônicas e/ou rádio quando necessário. Registrar sua
passagem pelos Postos de Controle, acionando o relógio especial de ponto, para comprovar a
regularidade de sua ronda, quando necessário. Deter elementos suspeitos de uso de tóxicos, tentativa
de furto, atos obscenos ou atos de vandalismo, segurando os mesmos até a chegada da autoridade
competente, ou ainda, encaminhar até a delegacia de polícia. Deter menores infratores,
encaminhando-os ao Conselho Tutelar, via Polícia Militar ou Civil. Atender e prestar colaboração e
orientar o público em geral, quando necessário. Apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município. 
 
Executar atividades de socorro e proteção às vitimas de calamidades publicas, participando das ações
de defesa, agindo especialmente em conjunto com a Defesa civil do Município. Orientar, fiscalizar e
controlar o trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas atribuições. Efetuar a segurança
de autoridades municipais, quando necessário. Colaborar na prevenção e controle de incêndios e no
suporte básico da vida quando necessário. Auxiliar na fiscalização de áreas verdes e na defesa e
proteção do meio ambiente e do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do
Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Interagir com os agentes de proteção
ambientais dos demais entes federativos. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
desenvolvendo ações de prevenção primária à violência, zelando pelo entorno e participando de ações
educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal. Colaborar com os
diversos órgãos Públicos nas atividades que lhes dizem respeito. Operar equipamentos de
comunicações. Dirigir viaturas, conforme escala de serviço. Elaborar relatórios de suas atividades, por
meio de documento especificado pelo Superior Hierárquico. Cumprir fielmente as ordens emanadas de
seus superiores hierárquicos. Em serviço sempre se apresentar utilizando uniforme da Guarda
Municipal fornecido pela Prefeitura, além dos demais equipamentos, conforme regulamento específico.
Colaborar com órgãos de Segurança Pública prestando informação e apoio. Prevenir sinistros, atos de
vandalismo e danos ao patrimônio. Desempenhar outras atividades correlatas e afins, bem como



10/04/2019 Lei Complementar 7 2012 de Campina Grande do Sul PR

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2012/1/7/lei-complementar-n-7-2012-dispoe-sobre-a-estruturaca… 13/57

atividades no combate preventivo e repressivo à ilicitude e à criminalidade, nos limites e nas condições
da legislação vigente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 16/2015) 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: APROVAÇÃO NA ESCOLA DE FORMAÇÃO E CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO CATEGORIA MÍNIMA "B". 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Prestar orientação e instrução ao contribuinte e exercer a fiscalização no que se refere ao cumprimento
do código e legislação tributária do Município e Nacional. 
 
TAREFAS TIPICAS 
 
Examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa. Notificar,
autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos transgressores da
legislação relativa a obras e posturas municipais. Fazer o cadastramento de contribuintes. Verificar, em
estabelecimentos comerciais e de serviços, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais
instituídos pela legislação específica, bem como demais registros relativos a pagamentos de tributos.
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuados. Verificar a regularidade do
licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e
autônomas e produtor rural. Informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão
de lançamento de tributos. Lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de
início e término de fiscalização e de ocorrências. Realizar estudos e análise, emitindo pareceres e
redigindo correspondências e relatórios. Realizar atendimento aos cidadãos, fornecendo orientações e
informações sobre os serviços de sua área de atuação. 0rganizar a documentação e manter
atualizados os arquivos da área de trabalho. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO OU
ECONOMIA. 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2015/1/16/lei-complementar-n-16-2015-dispoe-sobre-a-alteracao-das-tarefas-tipicas-do-cargo-de-agente-da-guarda-municipal-contidas-no-anexo-iii-manual-de-atribuicoes-da-lei-complementar-municipal-n-072012
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(Engloba a denominação antiga de Agente Social) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística.
Atender a população em geral, fornecendo e recebendo informações. Preparar relatórios e planilhas,
tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos;
verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar
irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia;
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme
procedimentos. Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de
cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar
correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. Acompanhar processos
administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos;
atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. Atender usuários no
local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; e da
população em geral. Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: Executar
procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de treinamento e
desenvolvimento; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de
benefícios; atualizar dados dos servidores. Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais,
patrimônio e logística: Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material
fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e
recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.
Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira: Preparar minutas de contratos
e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais
nos processos de compras e serviços. Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos
serviços da instituição. Atualizar dados para a elaboração de planos e projetos. Secretariar e organizar
reuniões e outros eventos. Redigir documentos utilizando redação oficial. Recolher e distribuir
internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário,
observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de protocolo. Executar serviços
externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas compras e pagamentos.
Operar máquina copiadora própria, ligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de
cópias. Operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como coordenar os documentos duplicados.
Digitar documentos. Utilizar recursos de informática. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações
e organizações populares. Desenvolver ações integradas quanto ao atendimento da realidade social,
para subsidiar ações profissionais, comunitárias e governamentais. Planejar, coordenar e avaliar
planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas da administração pública (seguridade, saúde,
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras). 
 
TAREFAS TIPICAS 
 
Prestar serviços no âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço
social. Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a
melhoria do comportamento individual. Programar a ação básica de uma comunidade nos campos
sociais, médicos e outros, através da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos
indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento. Planejar,
executar e analisar as condições sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas
específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde
e formação de mão-de-obra. Efetuar a triagem nas solicitações de assistência do município em
remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do
possível. Acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas,
alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para
possibilitar atendimento dos mesmos. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: ATENDENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 
 
(Em extinção) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Recepcionar pacientes e executar serviços administrativos de apoio à unidade de saúde. Prestar
atendimento telefônico e fornecer informações acerca do serviço. Agendar consultas e demais serviços
do setor. Preencher e arquivar prontuários e demais documentos. Organizar arquivos. Elaborar
relatórios. Observar normas de segurança conferindo documentos dos pacientes. Organizar
informações e planejar o trabalho do cotidiano. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Recepcionar o paciente na unidade. Preencher fichas de identificação necessárias e/ou prontuários,
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orientando sobre horários de atendimento dos profissionais da unidade. Realizar registro de controle de
público, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos setores. Receber correspondência,
encaminhando-a ao setor ou profissional competente. Atender e transferir para os setores as ligações
telefônicas recebidas. Efetuar ligações telefônicas, mantendo registro das mesmas. Realizar serviços
de transmissão de fax e de reprodução de documentos. Organizar agenda dos profissionais médicos.
Arquivar documentos. Registrar atas em reuniões de equipe. Agendar exames complementares
conforme protocolo. Organizar e acompanhar agendamento de consultas de especialidades,
observando normas e procedimentos do setor. Manter informações sobre oferta de consultas médicas
atualizadas diariamente. Manter o material impresso usado pelo serviço organizado e na quantidade
necessária. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUDITOR FISCAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária. Constituir o crédito tributário mediante lançamento.
Controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades. Analisar e
manifestar-se nos processos administrativos - fiscais. Atender e orientar contribuintes e, ainda,
planejar, coordenar e executar atividades fiscalizatórias. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Constituir o crédito tributário pelo lançamento relativo aos tributos municipais, decorrentes do exercício
de quaisquer tarefas de fiscalização dos tributos de sua competência, especialmente as realizadas por
meio de exames de livros fiscais ou contábeis, quaisquer outros livros, documentos ou mercadorias,
em poder do sujeito passivo ou de terceiros, podendo, para tanto, utilizar quaisquer métodos, processo
de investigação ou auditoria de natureza tributária, que vise a apurar as circunstâncias e condições
relacionadas com o fato gerador de obrigação tributária. Controlar, executar e aperfeiçoar
procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das
obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados. Lacrar imóveis,
gavetas, cofres ou compartimentos onde, presumivelmente, estejam guardados livros, documentos,
programas, arquivos ou outros objetos de interesse fiscal. Exigir a apresentação de livro, documento,
programa, arquivo magnético e outros objetos de interesse da fiscalização, mediante notificação.
Executar regime ou sistema especial de fiscalização ou arrecadação assim definidos na legislação
tributária municipal. Orientar o contribuinte em matéria tributária. Supervisionar o compartilhamento de
cadastros e informações fiscais com as demais administrações tributárias da União, dos Estados e
outros Municípios, mediante lei ou convênio. Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários
de sistemas tributários informatizados. Avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de
informação, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e
contribuições. Planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de
outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores.
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Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Analisar,
elaborar e proferir decisões, em processo administrativo - fiscal, nas respectivas esferas de
competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de retificação
de declaração à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão e extinção de créditos
tributários previstos na Lei, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e contribuições, bem
como participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração
Tributária. Estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos de
consulta. Elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei referente à matéria
tributária. Supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e à formalização de processos. Elaborar
minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial. Prestar
assistência aos órgãos encarregados da representação judicial do Município. Informar os débitos
vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa antes do termo prescricional. Planejar,
coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos
impostos, taxas e contribuições. Realizar pesquisa e investigação relacionadas às atividades de
inteligência fiscal. Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a
contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Proceder à representação por
crime de sonegação fiscal ou contra a ordem tributária. Assessorar, em caráter individual ou em grupos
de trabalho, as autoridades superiores da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e
Planejamento ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes assistência especializada, com
vista à formulação e à adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo
planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento. Apresentar estudos e
sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou
implantação de novas rotinas e procedimentos. Preparar os atos necessários à conversão de depósitos
em renda do Município, bem assim à autorização para o levantamento de depósitos administrativos
após as decisões emanadas das autoridades competentes. Avaliar e especificar sistemas e programas
de informática relativos às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e
contribuições. Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de pesquisa,
aperfeiçoamento ou de capacitação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal, Agente de
Fiscalização e demais servidores, relacionados à Administração Tributária. Acessar as informações
sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos, impostos e contribuições de competência
do Município. Executar atividades com a finalidade de promover ações preventivas e repressivas
relativas à ética e à disciplina funcionais dos Auditores Fiscais da Receita Municipal, verificando os
aspectos disciplinares dos feitos fiscais e outros procedimentos administrativos. Informar processos e
demais expedientes administrativos. Realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira,
relativas às atividades de competência tributária do Município. Desenvolver estudos objetivando o
acompanhamento, o controle e a avaliação da receita tributária. Exercer as atividades de orientação ao
contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações
fiscais, bem como orientar e supervisionar os trabalhos dos Agentes de Fiscalização. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS
OU DIREITO. 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE ATUAÇÃO EM UMA DAS ÁREAS ACIMA PREVISTAS 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS)) ANOS. 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Em extinção) 
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Exercer atividades de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob
supervisão e orientação do Enfermeiro, bem como participar em nível de execução simples, em
processos de tratamento e executar as atribuições pertencentes à Equipe de Saúde da Família,
podendo ser complementadas pela gestão local e demais normatizações. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Executar ações de tratamento simples. Prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente. Participar da equipe de saúde. Prestar cuidados a doentes
conforme orientação. Administrar a medicação prescrita, fazer curativos e controlar os sinais vitais.
Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos médico-
hospitalar e do ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde;
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e
resíduos médico-hospitalar. Fazer anotações no prontuário das observações e cuidados prestados.
Atender ao público e cumprir normas em geral. Participar das atividades de assistência básica
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade Saúde da Família
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc). Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação
de risco, conforme planejamento da equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL E CURSO ESPECÍFICO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (Denominação Antiga: Auxiliar de Mecânico e Meio Oficial da
Construção Civil) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo,
trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e
fachadas, limpam recintos e acessórios. Desempenhar tarefas relacionadas com as áreas de serviços
gerais, reparos em geral, abastecimento, construção civil, apoio operacional, em órgãos e unidades da
Prefeitura Municipal. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio
ambiente. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Consertar máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando máquinas
equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizar o local de trabalho para
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manutenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaborar propostas de serviços e
orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para substituição. Elaborar planos de
manutenção. Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir
peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Carregar e descarregar
móveis e equipamentos em veículos. Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico,
certos conhecimentos e habilidades elementares. Efetuar demolição de construção irregular e remover
material e sobras de construções jogadas em vias públicas. Auxiliar em obras, construção de
andaimes, palanques e outras. Executar tarefas braçais atinentes a obras e prédios em manutenção
como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de
sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas,
trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e concreto. Efetuar pequenos reparos em geral
nas instalações físicas, móveis, utensílios e outros. Auxiliar nas tarefas gerais de carpintaria,
eletricidade, encanamento, marcenaria, mecânica simples, construção civil, pintura, serralheria, solda,
cozinha e outros. Executar serviços de alvenaria e reformas de obras: preparar argamassa, misturando
cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o assentamento de alvenaria,
tijolos, ladrilhos e materiais similares. Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para
fornecer a base de paredes, muros e construções similares. Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras
e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar
paredes, pilares e outras partes da construção. Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de
cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas. Aplicar
camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações. Construir bases de concreto ou de
outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de
máquinas, postes e similares. Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos,
calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e
similares. Montar tubulações para instalações elétricas. Montar e reparar telhados. Orientar e treinar os
servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria. Atribuições comuns a todos os
serviços: manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizando
adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos
supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha.
Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços
típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser
reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não
prejudicar os trabalhos. Manter limpo e arrumado o local de trabalho. Requisitar o material necessário à
execução das atribuições típicas do cargo. Executar outras atribuições afins. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Atuar, sob supervisão direta do Cirurgião Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal, na prestação de
serviços odontológicos da Rede Municipal. 
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TAREFAS TÍPICAS 
 
Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico
em Saúde Bucal: Organizar e executar atividades em higiene bucal. Processar filme radiográfico.
Preparar o paciente para 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, desinfecção e
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Realizar o
acolhimento do paciente nos serviços de saúde 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, e adotar medidas de biossegurança visando controle
de infecção. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REOUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Desempenhar tarefas relacionadas com as áreas de serviços gerais, limpeza, conservação de vidros e
fachadas, limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as
unidades da Prefeitura. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura e outros próprios
municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos. Lavar copos, xícaras,
cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha. Verificar a existência de material de limpeza e
alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a
necessidade de reposição, quando for o caso. Manter arrumado o material sob sua guarda. Realizar
eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor. Executar a limpeza de ruas,
parques, jardins e demais logradouros públicos. Executar atividades de capinação e retirada de mato.
Entregar encomendas e mercadorias. Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados
nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos. Limpar e arrumar as
dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de
asseio requeridas. Fazer merenda, manuseio de alimentos, cozinhar, dentre outras atividades
relacionadas com alimentação e cozinha. Fazer a limpeza de estábulos, pocilgas e instalações
semelhantes, removendo e retirando excrementos e detritos, lavando e desinfetando pisos, paredes,
comedouros, bebedouros, utilizando os materiais de limpeza adequados. Aplicar substâncias
antiparasitárias, preparando a solução segundo orientação recebida e aplicando-a nos animais com a
utilização de pulverizador apropriado. Apreender e conduzir semoventes para local próprio a fim de
impedir a perturbação da ordem pública. Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando
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detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas. Percorrer as dependências da
Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos. Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e
servidores da Prefeitura. Manter limpos os utensílios de cozinha. Auxiliar no preparo de refeições,
lavando, selecionando e cortando alimentos. Preparar lanches e outras refeições simples, segundo
orientação superior, para atender aos programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura. Manter
limpo e arrumado o material sob sua guarda. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade
verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios
que lhe cabe manter limpos e com boa aparência. Executar outras atribuições afins. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
 
(Em extinção) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Auxiliar na elaboração dos desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos
para desenho técnico, assim como podem executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações
hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos. Coletar e processar dados e planejar o trabalho
para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir
custos do desenho, analisar croqui, podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes. Analisar e efetuar levantamento e mapeamento.
Identificar tipos, propriedades e funções de mapas. Elaborar mapas a partir de dados
georreferenciados, utilizando métodos e equipamentos adequados. Identificar os tipos, a estrutura de
dados e as aplicações de sistema de informações geográficas. Executar ajustamento de redes e
pontos. Atuar em projetos de geoposicionamento. Atuar na conservação e manutenção preventiva de
equipamentos. Atuar em avaliações topográficas rurais e urbanas. Executar coleta de dados em
campo, cálculos e desenhos de levantamentos topográficos em geral. Analisar trabalhos de
terraplenagem, locando platôs, taludes, bermas e calculando volumes de cortes e aterros. Atuar na
fiscalização da implantação de loteamento e na urbanização de glebas. Analisar, auxiliar, acompanhar
e fiscalizar a implantação de construções públicas e particulares, visando o cumprimento de normas e
procedimentos estabelecidos pelo Poder Executivo. Dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos.
Auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica.
Moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a fôrma e o material
adequado, seguindo instruções predeterminadas. Executar atividades correlatas. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
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EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: BIOQUÍMICO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS (Redação dada pela Lei Complementar nº 37/2018) 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas.
Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Exercer
fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional. Orientar sobre uso de
produtos e prestar serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos
e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas - hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise,
virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas específicas. Realizar determinações laboratoriais
no campo da citogenética. Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros para
aplicação em análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos métodos. Efetuar
análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública. Efetuar e/ou
controlar exames toxicológicos e de peritagem na medicina legal. Orientar e executar análises
radioquímicas e outras em fluidos biológicos. 
 
Supervisionar e executar provas bioquímicas de sangue, liquor e outros líquidos corporais, fazendo as
dosagens especificas para auxilio do diagnóstico. Promover o controle, requisição e a guarda de
medicamentos, drogas e matérias-primas, preparação e a esterilização de vidros e utensílios, de uso
nos laboratórios e farmácias. Orientar e executar análises químico-bromatológicas, químico-
toxológicos. Orientar e executar as análises reclamadas pela clínica médica, em laboratórios de
análises clínicas. Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo
desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas, biologia molecular,
bromatológica, toxicológica, na produção, realização e análises de controle de qualidade de insumos
de caráter biológico, físico, químico e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de
acordo com as normas das Boas Práticas de Laboratório - BPL. Organizar e supervisionar 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
qualidade do produto ou serviços ofertados. Participar no desenvolvimento de ações de investigação
epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para
análises laboratoriais. Assessorar e responder tecnicamente pelo armazenamento e distribuição de
produtos farmacêuticos de qualquer natureza. Programar, orientar e supervisionar as atividades
referentes à Vigilância Sanitária, aplicando a legislação vigente. Realizar supervisão, capacitação e
treinamento de recursos humanos, necessários à área de atuação, visando o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento dos serviços prestados. Manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho que estão sob sua responsabilidade. 
 
REQUISITOS 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2018/3/37/lei-complementar-n-37-2018-altera-os-anexos-ii-e-iii-da-lei-complementar-municipal-n-072012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
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ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA - HABILITAÇÃO BIOQUÍMICA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: CONTADOR 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Executar operações contábeis, tais como correção de escrituração, conciliações, exame do fluxo de
caixa e organização de relatórios. Elaborar planos e programas de natureza contábil. Elaborar
balanços e balancetes contábeis. Zelar pelo fiel planejamento e execução do orçamento municipal. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Acompanhar e controlar a movimentação contábil da administração direta e indireta. Elaborar, conferir
e aprovar balancetes, balanços e conciliações bancárias. Realizar, revisar, corrigir e acompanhar todos
os atos relativos aos estágios da receita: Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Executar
dentro do prazo estipulado os procedimentos de registros e lançamentos de dados nos sistemas de
informações do TCE e outros órgãos estaduais e federais. Responder pelo suporte técnico aos demais
órgãos, visando o cumprimento da legislação. Examinar empenhos de despesas, verificando a
classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para pagamento dos
compromissos assumidos. Elaborar demonstrativos contábeis mensais, bimestrais, semestrais e
anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, regulamentos e
normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira.
Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos
contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário. Coordenar a análise e classificação dos
documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo
com o plano de contas da Prefeitura. Acompanhar a execução orçamentária das diversas unidades da
Prefeitura, examinando empenho de despesas em face da existência de saldo nas cotações. Proceder
à análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura. Orientar e supervisionar todas as tarefas de
escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas. Controlar os trabalhos de análise e conciliação
de contas, conferindo saldo, localizando e verificando possíveis erros, para assegurar a correção das
operações contábeis. Elaborar o Balanço Geral, bem como outros demonstrativos contábeis, para
apresentar resultados totais parciais da situação patrimonial, econômica e a financeira da Prefeitura.
Coordenar a elaboração de balanço, balancetes, mapas e outros demonstrativos financeiros
consolidados da Prefeitura. Informar processos, dentro de sua área de atuação, e sugerir métodos e
procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis. Estudar e implantar controle
que auxiliem os trabalhos de auditoria interna e externa. Organizar relatórios sobre a situação
econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura, transcrevendo dados e emitindo pareceres.
Supervisionar o arquivamento de documentos contábeis. Orientar e treinar servidores que auxiliem na
execução de tarefas típicas da classe. Realizar atividades com vistas à suplementação de dotações
orçamentárias. Realizar a digitação de dados em terminal. Realizar atividades relacionadas com a
elaboração orçamentária. Preparar e elaborar o orçamento público e as Leis do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, dentro do prazo estipulado pela Administração Pública. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
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EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA NA ÁREA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE HÁ MAIS DE 02
(DOIS) ANOS. 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: DENTISTA 
 
CARGA HORÁRIA: 40/20 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Desempenhar atividades de programação e execução relativas à assistência integral à população na
área de saúde bucal, envolvendo a prevenção e recuperação da saúde. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração,
curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontologia preventiva, orientação de higiene e
educação odonto-sanitária, bem como todos os procedimentos clínicos básicos. Administrar e
prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada. Acompanhar a evolução do tratamento,
anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes e elaborando relatórios estatísticos.
Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária e serviços
odontológicos, prevendo recursos. Realizar perícia odontolegal e odontoadministrativa, examinando a
cavidade bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, laudos e outras informações.
Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos. Executar serviços de radiologia dentária.
Realizar controle de material odontológico, racionalizando a sua utilização, solicitando reposição para
continuidade dos serviços. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: EDUCADOR INFANTIL (Denominação Antiga: Atendente Infantil) 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
Recepcionar as crianças, cuidar da higiene, asseio, alimentação e supervisionar o repouso. Auxiliar na
elaboração do planejamento pedagógico, preparar material didático, desenvolver atividades recreativas
e acompanhar o desenvolvimento destas atividades. 
TAREFAS TÍPICAS 
Recepcionar as crianças e anotar as informações fornecidas pelo responsável. Auxiliar na
administração da alimentação. Participar no planejamento diário e execução de atividades pedagógicas
e de estimulação psicomotoras e capacidades comunicativas. Supervisionar o repouso das crianças.
Orientar as crianças coletiva e individualmente, reforçando a aprendizagem das atividades
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desenvolvidas. Programar atividades recreativas dirigidas e livres, para estimular e desenvolver
inclinações e aptidões. Acompanhar o processo de aprendizagem das crianças e, quando detectada a
existência de problemas, comunicar ao superior. Executar, sob orientação, atividades auxiliares e de
apoio nas unidades escolares e creches, zelando pela higiene, segurança e saúde dos menores,
ministrando, de acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos
especializados. Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros
ou observando prescrições estabelecidas. Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e
bucal das crianças, dando banho, entre outras, relacionadas aos serviços de creche. Zelar pelo
material sob sua responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados à recreação e
decoração do local de trabalho. Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais
atividades extras promovidas nas creches e no Município. Cooperar e co-participar nas atividades de
recreação dos alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras
atividades extra classe desenvolvidas nos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI. Dar apoio
aos professores no que concerne a projetos e atividades a que se propõe realizar. Executar tarefas de
apoio e administrativas sempre que solicitado pela direção da unidade escolar. Auxiliar na distribuição
de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se durante as refeições.
Observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e
organização escolar. Monitorar, quando solicitado, as crianças nos veículos de transporte escolar.
Controlar a utilização dos banheiros. Manter limpo e arrumado o local de trabalho. Zelar pela
segurança das crianças, bem como cuidar da higiene e asseio da criança. Elaborar relatórios
periódicos sobre as atividades desenvolvidas. Participar de programa de treinamento, quando
convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática. Executar outras tarefas correlatas à função, quando requeridas pela
Administração Pública. 
REQUISITOS 
ESCOLARIDADE: 
Educador I: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Educador II: CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL AOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL (CFDEI) / MAGISTÉRIO 
Educador III: CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA 
Educador IV: CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
OUTROS REQUISITOS: 
NÃO EXIGIDO 
 
EDUCADOR INFANTIL (Denominação Antiga: Atendente Infantil) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS. 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES: Recepcionar as crianças, cuidar da higiene, asseio, alimentação e
supervisionar o repouso. Mediante orientação e supervisão do Professor, desenvolver atividades
recreativas e acompanhar o desenvolvimento destas atividades. 
 
TAREFAS TÍPICAS: Recepcionar as crianças e anotar as informações fornecidas pelo responsável.
Supervisionar o repouso das crianças. Sob a orientação do Professor, executar atividades recreativas
dirigidas e livres para estimular e desenvolver inclinações e aptidões. Executar, sob orientação,
atividades auxiliares e de apoio nas unidades escolares e creches, zelando pela higiene, segurança e
saúde dos menores, ministrando, de acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não
exijam conhecimentos especializados. Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções
de primeiros socorros ou observando prescrições estabelecidas. Promover, nos horários determinados,
a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, entre outras, relacionadas aos serviços de
creche. Zelar pelo material sob sua responsabilidade, bem como confeccionar, com a orientação do
Professor, materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho. Colaborar e participar de
festas, eventos comemorativos e demais atividades extras promovidas nas creches e no Município.
Cooperar e coparticipar nas atividades de recreação dos alunos, acompanhando e assistindo os alunos
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no horário destinado ao recreio e outras atividades extra classe desenvolvidas nos Centros Municipais
de Educação Infantil - CMEI. Dar apoio aos professores no que concerne a execução de projetos e
atividades a que se propõe realizar. Executar tarefas de apoio e administrativas sempre que solicitado
pela direção da unidade escolar e da creche. Auxiliar na administração da alimentação e na
distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se durante as
refeições. Observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e
organização escolar. Monitorar, quando solicitado, as crianças nos veículos de transporte escolar.
Controlar a utilização dos banheiros. Manter limpo e arrumado o local de trabalho. Zelar pela
segurança das crianças, bem como cuidar da higiene e asseio da criança. Sob a orientação e à pedido
do Professor, elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas. Participar de programa
de treinamento, quando convocado, e realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação pertinentes a
sua área de atuação, que serão custeados pelo executivo municipal. Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas
correlatas à função, quando requeridas pela Administração Pública. 
 
REQUISITOS ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO. 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA. 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO (Redação dada pela Lei Complementar nº 12/2014) 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Prestar assistência ao paciente nas Unidades de saúde, ambulatórios e domicílios. Realizar
procedimentos de maior complexidade. Coordenar e auditar as ações desenvolvidas na área de
enfermagem. Participar no planejamento, execução, avaliação e supervisão das ações de saúde.
Responder tecnicamente pelo serviço de enfermagem nas unidades de saúde. Planejar e coordenar as
ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, efetuar pesquisas e executar as
atribuições pertencentes à Equipe de Saúde da Família, podendo ser complementadas pela gestão
local e demais normatizações. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou
privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem. Organização e direção dos serviços de
Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de
Enfermagem. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem. Consulta de
Enfermagem. Prescrição da assistência de Enfermagem. Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes
graves com risco de vida. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Participação no
planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Participação na elaboração, execução
e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Prescrição de medicamentos estabelecidos em
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Participação em projetos
de construção ou reforma de unidades de internação. Prevenção e controle sistemáticos de infecção
hospitalar e de doença transmissíveis em geral. Prevenção e controle sistemático de danos que
possam ser causados à clientela durante a assistência de Enfermagem. Assistência de Enfermagem à
gestante, parturiente e puérpera. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Execução do

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2014/1/12/lei-complementar-n-12-2014-altera-o-artigo-20-e-o-paragrafo-unico-do-artigo-21-revoga-o-artigo-22-bem-como-modifica-as-atribuicoes-do-cargo-de-educador-infantil-previstas-no-anexo-iii-e-o-anexo-v-da-lei-complementar-n-7-de-23-de-maio-de-2012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
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parto sem distorcia. Educação visando à melhoria de saúde da população. Planejar, gerenciar,
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde. Realizar
assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade Saúde da Família e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc),
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade,
durante o tempo e freqüência necessários de acordo com as necessidades de cada paciente.
Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de
enfermagem. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de
Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal. Participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família. Planejar,
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade Saúde da Família. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: ESCRITURÁRIO 
 
(Em extinção) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Executar atividades de rotina nos vários setores/órgãos da Prefeitura como todas as tarefas inerentes à
escrituração e demais tarefas administrativas. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Executar, sob a supervisão direta, tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender ao público,
prestando informações, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando
encaminhamentos. Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou
fornecer informações. Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e
desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias. Digitar textos,
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e
documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas.
Controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo
com normas preestabelecidas. Receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os
documentos de entrega. Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os
documentos originais. Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os
levantamentos necessários. Fazer cálculos simples. Operar microcomputador, utilizando programas
básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros e
outros. E executar outras atribuições afins. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Realizar tarefas referentes ao desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Participar da
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Realizar fiscalização sobre
estabelecimentos, produtos e serviços. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Proceder a manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas. Controlar a requisição e
guarda de medicamentos, drogas e matérias primas, a preparação e esterilização de vidros e utensílios
de uso das farmácias. Organizar e atualizar o fichário de produtos farmacêuticos, químicos e
biológicos, mantendo o registro permanente do estoque de drogas. Proceder à fiscalização de
farmácias, drogarias, depósitos de drogas, laboratórios e herbanários. Participar dos exames de
controle de qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e
outros que interessem à saúde pública. Participar do controle de pesquisas farmacológicas e clínicas
sobre as substâncias ou associações de substâncias, quando interessem à saúde humana. Conhecer,
interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da legislação pertinente. Estabelecer critérios
e supervisionar o processo de aquisição de medicamentos e demais produtos. Avaliar a prescrição
médica. Assegurar condições adequadas de conservação e dispensados produtos. Manter arquivos,
podendo ser informatizados, com a documentação correspondente aos produtos sujeitos ao controle
especial. Participar de estudos de fármaco-vigilância com base em análise e reações adversas e
interações medicamentosas, informando a autoridade sanitária local. Organizar e operacionalizar as
áreas de atividades da drogaria. Manter atualizada a escrituração. Manter a guarda dos produtos
sujeitos ao controle especial de acordo com a legislação específica. Prestar assistência farmacêutica
necessária ao consumidor. Promover treinamento inicial e contínuo dos funcionários para a adequação
da execução de suas atividades. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Executar atividades de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos de fisioterapia. Realizar diagnósticos fisioterápicos e prognósticos. Orientar familiares
e/ou cuidadores sobre cuidados com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Realizar a avaliação físico-funcional, através de metodologia e técnicas fisioterapeuticas, com o
objetivo de detectar desvios físicos funcionais. Diagnosticar o estado de saúde de doentes e
acidentados a fim de identificar o nível de motricidade e capacidade funcional dos órgãos afetados.
Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-psicomotoras, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade,
condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações
posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas. Proceder a
avaliação e elaborar programas de atendimentos fisioterapêuticos dos pacientes, dando parecer
diagnóstico. Atender e orientar pacientes que necessitem de reabilitação ou reeducação
fisioterapêutica, encaminhando-os para serviços ou para profissionais específicos, quando necessário.
Orientar a família quanto a atitudes e responsabilidades no processo de educação e/ou reabilitação do
educando. Atuar na reabilitação total ou parcial de pacientes com incapacidades congênitas e
adquiridas, em estrita colaboração com os médicos. Atuar na reabilitação de pacientes através de
utilização de meios usuais, agentes físicos e aparelhos, tais como: termoterapia, eletroterapia,
cinesioterapia ativo e passivo, entre outros. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Realizar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico a fim de identificar problemas ou deficiências ligadas
à comunicação oral. Empregar técnicas de fonoaudiologia no treinamento fonético, auditivo, de dicção,
impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação de fala. Orientar
pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis quanto aos cuidados e treinamentos necessários à
prevenção, habilitação e reabilitação de problemas ligados ao aparelho fonador. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
gravação e outras técnicas próprias. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de
reabilitação fonoaudiólogica. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, fala,
linguagem, expressão do pensamento verbalizado e outros. Opinar quanto às possibilidades fonéticas
e auditivas do indivíduo, através de exames técnicos de avaliações específicas. Orientar e fazer
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demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e
organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar os alunos da rede municipal de
ensino. Desenvolver programas que venham a atender as necessidades da população. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: GUARDIÃO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Zelar pela guarda do patrimônio e executar atividades de vigilância e proteção, fixa e móvel, em
dependências e áreas públicas. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio público e pelo
cumprimento de leis e regulamentos. Recepcionar e controlar fluxo de pessoas, veículos e cargas,
identificando, orientando e encaminhando os mesmos para os lugares desejados. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Efetuar rondas de inspeção em prédios públicos e imediações. Examinar portas, janelas e portões, a
fim de verificar que estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades, que
deverão ser comunicadas imediatamente à chefia. Impedir a entrada, em prédios públicos ou áreas
adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se
retirarem, e acompanhando-as à saída, se necessário, como medida de segurança. Comunicar
imediatamente à chefia irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que as devidas
providências sejam tomadas. Zelar pelos prédios públicos e suas instalações - jardim, pátio, cercas,
muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos, a fim de evitar roubos, prevenir incêndios e outros
danos. Atuar na prevenção de atos de vandalismo contra o patrimônio. Controlar movimentações de
pessoas, veículos, bens e materiais. Atender e prestar informações ao público. Atender e efetuar
ligações telefônicas e/ou rádio quando necessário. Registrar sua passagem pelos Postos de Controle,
acionando o relógio especial de ponto, para comprovar a regularidade de sua ronda, quando
necessário. Deter elementos suspeitos em casos de tentativa ou consumação de furto ou ato de
vandalismo, segurando os mesmos até a chegada da autoridade competente, ou ainda, encaminhar
até a delegacia de polícia. Solicitar, quando necessário, apoio da Guarda Municipal. Deter menores
infratores, encaminhando-os ao Conselho Tutelar, via Guarda Municipal, Polícia Militar ou Civil.
Executar outras atividades correlatas. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
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--------------------------- 
 
 
CARGO: MÉDICO 
 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Prestar e orientar o tratamento médico, coordenar atividades médicas institucionais diagnosticando
situações de saúde, executando atividades médicas, desenvolvendo e executando programas de
saúde em sua área de atuação e executar as atribuições pertencentes à Equipe de Saúde da Família,
podendo ser complementadas pela gestão local e demais normatizações. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Participar da formulação de diagnóstico de saúde, realizando levantamentos da situação dos serviços
de saúde do município. Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde,
direcionando as atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas. Elaborar e
coordenar a implantação de normas de organização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na
área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos.
Prestar atendimentos médicos preventivos, terapêuticos e/ou de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário. 
 
Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório para fins de diagnóstico e
acompanhamento clínico. Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa e condições
de saúde de pacientes. Ao médico que fará parte da Equipe do Programa Saúde da Família, compete
ainda: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua região adstrita. Executar as ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso.
Realizar consultas e procedimentos na Unidade Saúde da Família e quando necessário, no domicílio.
Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica,
definidas nas normas estabelecidas para este fim. Conciliar a atuação clínica à prática da saúde
coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias prevalentes e específicas, como de hipertensos,
de diabéticos, de saúde mental, etc. Encaminhar aos serviços de maior complexidade ambulatorial e
hospitalar, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade Saúde da Família,
por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e contra-referência. Assinar atestado de
óbito. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas
clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades de demanda espontânea e
programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando
necessário, usuários aos serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico
do usuário, proposto pela referência. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar,
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades
de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Auxiliar de
Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal, e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM MEDICINA 
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EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: MOTORISTA 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e cargas. Promover a manutenção do veículo sob sua
responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e
outros. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Dirigir veículos, transportando pessoa, materiais e outros conforme solicitação, zelando pela
segurança. Observando as normas do Código Nacional de Trânsito e respectivas regulamentações.
Cumprir escala de trabalho. Realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando em ficha
própria os horários, quilometragem e itinerário percorrido, e demais ocorrências durante a realização
do trabalho para fins de controle. Registrar os serviços executados pela máquina/equipamento/veículo.
Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa, as condições de uso do
veículo, com relação a combustível, água, bateria, pneus e outros, solicitando as medidas necessárias
para o seu perfeito funcionamento. Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais,
macas e pessoas, encaminhando-os ao local destinado. Efetuar a prestação de contas das despesas
efetuadas com reparos e limpeza do veículo. Realizar, eventualmente, viagens a serviço da Prefeitura.
Elaborar periodicamente mapas, demonstrando a utilização do veículo, especificando em formulário
próprio a quilometragem efetuada, usuários, percursos e outros dados. Controlar o consumo de
combustível e lubrificante, efetuando reabastecimento e lubrificação de veículos, bem como prazos ou
quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, equipamentos e
materiais, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção
quando necessário. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO "D" ou "E" 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Planejar, coordenar e supervisionar programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública,
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educação e outros similares, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitando dos
recursos dietéticos e controlando a estocagem, preparação e distribuição dos alimentos, a fim de
contribuir para a melhoria protética, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares da
população ou de grupo desta. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição. Participar de
programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e antropométricos.
Acompanhar e orientar a alimentação servida nos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI,
escolas e órgãos da Prefeitura Municipal. Proceder a avaliação técnica da dieta comum das
coletividades e propor medidas para sua melhoria. Propor a adoção de normas, padrões e métodos de
educação e assistência alimentar, visando à proteção materno-infantil. Fazer a previsão do consumo
de gêneros alimentícios e providenciar sua aquisição, de modo a assegurar a continuidade dos
serviços de nutrição. Orientar cozinheiros e auxiliares no correto armazenamento, preparação e
apresentação de cardápios. Atualizar o cardápio quanto ao consumo de produtos naturais,
aproveitando integralmente os alimentos. Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos
gêneros alimentícios. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
(Engloba a denominação antiga de Técnico de Controle) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Execução, supervisão, planejamento e coordenação no campo da administração pública e financeira. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Dar assistência ao pessoal técnico na definição de objetivos e no planejamento administrativo
financeiro. Coordenar e/ou participar de trabalhos referentes a balancetes financeiros, inventários e
balanços do material em estoque ou movimentado. Estudar e sugerir, de acordo com a vivência
adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar o trabalho e a reduzir o
custo das operações. Orientar e/ou participar da escrituração de livros, fichas ou quaisquer outros
processos destinados ao controle das atividades administrativas. Orientar o funcionamento do cadastro
de pessoal, material e patrimônio. Zelar pela a aplicação de leis, normas e regulamentos. Elaborar e
acompanhar o tramite interno de documentos, memorandos, ofícios dentre outros inerentes à rotina
administrativa. Elaborar planos e programas de trabalho, projetos de normas e regulamentos.
Promover a simplificação das rotinas de trabalho objetivando maior produtividade. Executar e/ou
orientar o funcionamento de atividades relacionadas com pessoal, secretaria e apoio administrativo,
contas, consumo, contabilidade e material, patrimônio e transporte. Emitir laudos e pareceres.
Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação. Coletar dados diversos,
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consultando pessoas, analisando e revisando documentos, transcrições, publicações oficiais, e
fornecendo informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa. Apresentar relatórios
periódicos. Controlar a movimentação de recurso e o ingresso de receita. Digitar textos, cartas, ofícios,
circulares e outros documentos. Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para
orientá-los e/ou encaminhá-los às pessoas ou setores competentes. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR (BACHARELADO) EM: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS, DIREITO, ECONOMIA, INFORMÁTICA E SECRETARIADO EXECUTIVO. 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE. 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OFICIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Cumprir escala de trabalho prestando serviços necessários à manutenção ou edificação de obras.
Auxiliar em serviços pesados em geral, a serem realizados em obras e localidades públicas. Auxiliar
em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral, auxiliar no recebimento, entrega,
pesagem e contagem de materiais. Auxiliar no recebimento, executar tarefas braçais inerentes à sua
função. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Executar serviços de reparação, construção, pavimentação e calçamento: auxiliar na preparação de
superfícies a serem pavimentadas. Executar trabalhos para o nivelamento das superfícies a serem
pavimentadas. Auxiliar nos trabalhos de movimentação e recuperação de pavimentos. Carregar areia,
pré-moldados e outros materiais utilizados nos serviços. Auxiliar nos serviços de reparos,
reconstruções, demolição e edificação de obras de alvenaria. Auxiliar nos serviços de revestimento de
paredes, pisos e tetos. Fazer o preparo de argamassa e concreto. Auxiliar na confecção de peças de
concreto. Fazer o assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos, mosaicos, manilhas, mármores, telhas e
tacos. Participar dos trabalhos de construção de lajes de concreto. Participar dos trabalhos com massa
à base de cal, cimento e outros materiais de construção. Zelar pelo instrumental de trabalho. Auxiliar
no conserto, revisão e manutenção de equipamentos e instalações elétricas em geral. Substituir
lâmpadas, fusíveis e outros instrumentos de sistemas elétricos. Auxiliar na confecção de caixas,
armações para concreto e engradamentos de madeira para sustentação de telhas, lixando madeiras,
colocando pregos, passando cola, etc. Preparar a cola, verniz e demais materiais. Auxiliar na
instalação de esquadrias, portas, janelas e outras peças em madeira. Afiar e fazer pequenos reparos
nos equipamentos e ferramentas utilizados em seu trabalho. Executar consertos simples em móveis,
portas, janelas e outros artefatos de madeira. Manter e conservar os equipamentos e materiais que
utiliza. Zelar pela própria segurança no trabalho e pela de outras pessoas. Executar outras atribuições
afins. Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de
mantê-los nas condições de asseio requeridas. Recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas. Manter limpo e
arrumado o material sob sua guarda. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade
verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios
que lhe cabe manter limpos e com boa aparência. 
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REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OFICIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Área de Engenharia Civil: Elaborar, coordenar, reformular, executar, acompanhar e/ou fiscalizar
projetos de engenharia, preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando tipo e
qualidade de materiais e equipamentos. Definir técnicas de construção e mão-de-obra adequada.
Elaborar orçamentos de custos com insumos necessários à obra. Elaborar normas e documentação
técnica. Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. 
 
Área de Engenharia Agrícola: Elaborar projetos de construções e instalações complementares,
irrigação e drenagem para fins agrícolas. Desenvolver estudos relacionados à fitotecnia, zootecnia,
melhoramento animal e vegetal. Desenvolver projetos de engenharia, executar obras, planejar,
coordenar a operação e a manutenção, orçar e avaliar a contratação de serviços, controlar a qualidade
dos suprimentos e serviços comprados e executados, elaborar normas e documentação técnica.
Desempenhar atividades relativas à defesa e inspeção agrícolas, promoção agropecuária, conservação
de recursos naturais e acompanhamento de projetos de assistência técnica e extensão rural. Promover
a sustentabildade dos recursos naturais renováveis. Atuar na defesa sanitária e tecnologia de
transformação de alimentos. Pesquisar e desenvolver projetos referentes à mecanização agrícola,
nutrição animal, economia e crédito rural. 
 
Área de Engenharia Florestal: Elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e expansão
de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado da
exploração da vegetação florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e
desenvolvimento para a silvicultura ou melhorar os já existentes. 
 
Área de Engenharia Cartográfica: Captar e analisar dados geográficos para a elaboração de mapas,
com base em pesquisas de campo e cálculos. Planejar, orientar, dirigir e supervisionar o levantamento,
a análise e a interpretação de aspectos geográficos e físicos de uma região para produzir mapas e
cartas impressas ou digitais. Na área de agrimensura, preparar áreas para obras urbanas, de
infraestrutura hidráulica, sanitária, elétrica ou de transportes, por meio de levantamentos em solo ou
por intermédio de fotografias aéreas, satélites e aparelhos de sistema de posicionamento global (GPS).
Medir as dimensões de terrenos e pesquisa as características do solo e do relevo de uma área,
servindo de base para que engenheiros civis tenham as condições necessárias para a construção de
prédios, estradas, barragens ou redes de água e esgoto ou de energia elétrica. Orientar projetos de
loteamento e definir o traçado do Município. Atuar na criação, organização e atualização de arquivos
de informações geográficas e topográficas. 
 
Área de Arquitetura: Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, interiores,
monumentos e outras obras, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho
e especificando os recursos necessários para permitir a construção, montagem e manutenção das
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mencionadas obras. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Área de Engenharia Civil: Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica, proceder a estudos,
projetos, direção, fiscalização e construção de obras executadas direta ou indiretamente pelo
Município, bem como a fiscalização das condições de trabalho, conservação e administração dos
próprios municipais. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica. Prestar assistência, assessoria
e consultoria. Realizar inspeções e vistorias diurnas e noturnas em torres, galerias subterrâneas
escavações. Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, experimentação, ensaio, divulgação
técnica laudo e parecer técnico. Prestar orientação quando a instalações de locais de trabalho. Efetuar
serviços de engenharia legal, perícias e arbitramento. Realizar exames técnicos de processos relativos
à execução de obras públicas, em suas várias etapas. Proceder a estudos sobre saneamento urbano e
rural. Emitir pareceres técnicos sobre perícias relativas à segurança de trabalho. Prestar orientação
sobre assuntos de sua especialidade. Elaborar orçamentos. Realizar atividades de padronização,
mensuração, e controle de qualidade. Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos. Conduzir equipe
de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Elaborar projetos, assessorando e
supervisionando a sua realização. Orientar e controlar processo de produção ou serviço de
manutenção. Projetar produtos. Instalações e sistemas. Pesquisar e elaborar processos. Estudar e
estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem como de
gerenciamento de pessoal. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Área de Engenharia Agrícola: Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e
clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, e elaborando parecer
técnico e laudos. Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica, proceder a estudos, projetos,
direção, fiscalização em geral de regiões/zonas municipais, obras, estruturas, transporte, exploração
de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. Estudar os efeitos da
rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas,
realizando experiências e analisando seus resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita.
Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos,
e ou aprimorar os já existentes. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar,
conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão. Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica. Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área
de especialidade. Elaborar orçamentos. Realizar atividades de padronização, mensuração e controle
de qualidade. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, prestar assistência, assessoria e
consultoria. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental. 
 
Área de Engenharia Florestal: Estudar o índice de crescimento das árvores e os seus cultivos em
diferentes condições, examinando e classificando diferentes espécies, composições de solos,
temperaturas e umidades relativas do ar em determinadas zonas, para estabelecer o grau de
correlação existente entre o comportamento das árvores e o seu meio ambiente. Organizar e controlar
o reflorestamento, e a conservação de zonas de bosques e a exploração de viveiros de plantas,
favorecendo seu crescimento por meio de poda, desbaste e extirpação de árvores doentes e por outros
métodos, para preservar e desenvolver as zonas verdes. Planejar o plantio e o corte das árvores,
observando a época própria e determinando as técnicas mais apropriadas, para obter uma produção
máxima e contínua. Identificar as diversas espécies de árvores, utilizando cálculos matemáticos na
determinação da altura, o diâmetro do tronco e da copa, das profundidades e disponibilidade das
raízes, para determinar a idade, duração de vida e condições de adaptação das espécies ao meio
ambiente. Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que
contribuem para a redução da cobertura florestal, fazendo observações e realizando experiências, para
recomeçar e desenvolver medidas de combate aos mesmos. Examinar os efeitos da poda, baseando-
se no rendimento observado, para determinar métodos e épocas mais favoráveis à execução da
mesma. Efetuar estudos sobre produção e seleção de sementes, realizando experiências e testes de
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laboratório ou de outro tipo, para melhorar a germinação das mesmas. Pode especializar-se no cultivo
e preservação de determinadas espécies florestais. Desenvolver projetos e programas para o
desenvolvimento sustentável do Município, respeitando o meio ambiente. 
 
Área de Engenharia Cartográfica: Elaborar cadastro técnico rural e urbano. Levantar dados do
Município para fins de cobrança de tributos. Planejar redes de saneamento básico, de eletrificação e de
telefonia. Fazer o levantamento planialtimétrico e cadastral para a elaboração de projetos de obras de
porte, como viadutos, pontes e estradas. Mensurar território e recursos naturais, em ambiente terrestre
ou marinho. Mapear características de grandes áreas, interpretando imagens de satélites e fotos
aéreas. Fazer o reconhecimento topográfico e geográfico de uma área por meio de análises de
fotografias aéreas. Dar apoio de campo para levantamentos aerofotogramétricos e projetos de
engenharia, fazendo observações para determinar a posição dos pontos de interesse. Planejar linhas
de transmissão de energia, demarcar torres em estações e subestações elétricas e estabelecer o
assentamento de turbinas geradoras. Determinar as coordenadas de acidentes geográficos que serão
usadas em planos diretores urbanos ou para a localização e a identificação de locais ou objetos.
Elaborar cartas e mapas nas áreas terrestre, náutica e aeronáutica. Projetar, executar e supervisionar
locação de adutoras, aterros, redes e sistemas de água e esgoto. Montar bancos de dados sobre áreas
urbanas e rurais, processando e selecionando informações coletadas. Promover o alinhamento e o
nivelamento de máquinas e equipamentos em indústrias e usinas. Avaliar propriedades para fins de
penhora, hipoteca e solução de litígios que envolvam demarcação territorial. Elaborar mapas de áreas
submersas com dados obtidos por meio de sonares (batimetria). 
 
Área de Arquitetura: de acordo com as necessidades da Administração Pública, promover estudo
acerca do tipo, dimensões, estilo da edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros
detalhes do empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto.
Planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e
estéticos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico.
Elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e obedecendo a normas,
regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do lugar, para orientar os trabalhos de
construção ou reforma de prédios públicos, conjuntos urbanos, edificações e outras obras. Preparar
previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão-de-
obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos
indispensáveis à realização do projeto. Consultar engenheiros, economistas, orçamentistas e outros
especialistas, discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos,
com vistas ao equilíbrio técnico - funcional do conjunto, para determinar a viabilidade técnica e
financeira do projeto. Preparar plantas, maquetas e estruturas de construções, determinando
características gerais, pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes, para orientar
a execução dos trabalhos e mostrar a aparência da obra uma vez terminada. Prestar assistência
técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com projetistas, empreiteiros,
fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de
todos os aspectos do projeto e a observância às normas e especificações contratuais. Planejar,
orientar e fiscalizar os trabalhos de reforma e reparos de edifícios públicos e outras obras
arquitetônicas. Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres
técnicos. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE 
 
Área de Engenharia Civil: CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL 
 
Área de Engenharia Agrícola: CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 
 
Área de Engenharia Florestal: CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA FLORESTAL 
 
Área de Engenharia Cartográfica: CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CARTOGRÁFICA 
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Área de Arquitetura: CURSO SUPERIOR EM ARQUITETURA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA EM UMA DAS ÁREAS
ACIMA PREVISTAS 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NOS RESPECTIVOS CONSELHOS DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
 
(Denominação Antiga: Eletricista, Mecânico, Latoeiro e Pintor de Veículos e Equipamentos
Rodoviários) 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Área Elétrica: Efetuar a manutenção e instalação elétrica dos bens móveis e imóveis do Município.
Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventivas,
preditivas e corretivas. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes. 
 
Área Mecânica: Reparar e substituir peças ou partes de veículos, máquinas rodoviárias e tratores,
assegurando seu perfeito funcionamento. 
 
Área de Funilaria, Soldagem e Pintura: Desmontar e montar peças, reparar lataria e pintura. 
 
Área de Marcenaria: Confecção e reparo de móveis e utensílios. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Área Elétrica: Auxiliar nas instalações de quadros de distribuição, circuitos elétricos, como montar,
colocar e fixar quadros de distribuição. Caixas de fusível. Tomadas e interruptores e fiação elétrica.
Calhas. Bocais para lâmpada e outros. Limpar e lubrificar motores de sinais luminosos,
transformadores e outros equipamentos elétricos. Instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica
em prédios, obras, vias e demais logradouros públicos, efetuando periodicamente os devidos testes
necessários. Executar serviços de manutenção e colocação de iluminação das vias públicas e demais
logradouros públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas. Instalar, reparar ou substituir
fusíveis, disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de
controle, platinados e demais equipamentos elétricos, conforme orientação recebida. Instalar e reparar
linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, chaves térmicas,
magnéticas e automáticas. Auxiliar no recebimento de motores, dínamos, alternadores e outros
equipamentos elétricos Executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, comemoração e
outros eventos. Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos,
utilizar adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos
supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha.
Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços
típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser
reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não
prejudicar os trabalhos. Manter limpo e arrumado o local de trabalho. Requisitar o material necessário à
execução das atribuições típicas do cargo. 
 
Área Mecânica: Realizar a desmontagem de peças de máquinas e veículos leves e pesados, utilizando
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materiais, instrumentos e equipamentos próprios, inspecionando-os, para determinar os defeitos e
anormalidades de funcionamento dos mesmos. Efetuar o desmonte, a limpeza e a montagem do motor,
peças de transmissão, diferencial e outras partes, seguindo técnicas apropriadas. Proceder
distribuição, ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de
medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-lhes seu bom funcionamento. Executar a
substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas mecânicos do veículo, utilizando
ferramentas apropriadas, para recondicioná-lo e assegurar seu funcionamento. Testar o veículo, uma
vez reparado, dirigindo-o para comprovar o resultado da tarefa realizada. Regular motores,
carburadores, distribuição e outros componentes de máquinas e veículos. 
 
Área de Funilaria, Soldagem e Pintura: Montar peças e equipamentos de máquinas e veículos,
primando pela qualidade do acabamento. Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e
providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a
lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura. Confeccionar peças simples
para pequenos reparos. Pintar e montar o veículo. Trabalhar seguindo sempre as normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Fazer reparos de solda. Executar outras
tarefas de manutenção que lhe forem exigidas, mesmo que não atinentes a veículos. 
 
Área de Marcenaria: Realizar a seleção e preparação da madeira com uso de materiais necessários
com a finalidade de fabricar, manter e reformar os aspectos físicos voltados à sua área, sendo de sua
responsabilidade também a boa conservação dos materiais e a manutenção direta dos equipamentos
de uso pessoal. Escolher o melhor material para a boa fabricação ou bom reparo do móvel. Selecionar
o madeiramento por tamanho, peso, tipo e qualidade. Adaptar a madeira para melhor atender as
necessidades da obra. Executar com precisão o acabamento da madeira. Fabricar móveis como
armários, mesas, cadeiras, carteiras e outros. Fabricar utensílios que lhe forem incumbidos, além de
afiar facas, facões, serras, etc. Reformar móveis e utensílios que se encontram danificados. Fabricar,
manter e reformar esquadrias, portas de madeira, armários embutidos, etc. Cuidar da manutenção dos
materiais e equipamentos utilizados. Fazer um balanço periódico das condições físicas da marcenaria. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 01 (DOIS) ANO DE ATUAÇÃO EM UMA DAS ÁREAS ACIMA PREVISTAS 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Operar máquinas pesadas como rolo compactador, trator de esteira, pá-carregadeira, retroescavadeira,
motoniveladora, máquinas agrícolas e outras. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Operar máquinas e equipamentos pesados, realizando trabalhos de terraplanagem, aterros,
nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas,
nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra. Relatar, em caderneta de
registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horímetro, para efeitos de controle.
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Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem como
para manutenção adequada da máquina. Zelar pela conservação da máquina, informando quando
detectar falhas e solicitando sua manutenção. Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.
Conduzir a máquina até a garagem da Prefeitura, após o final de cada obra. Fazer o controle de peças
de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas. Bem como desempenhar
tarefas designadas momentaneamente pelo seu superior hierárquico. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÂO "C" 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: OPERÁRIO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Auxiliar em serviços pesados em geral, a serem realizados em obras e localidades públicas. Recolher
lixo. Limpar ruas, praças e avenidas. Carregar e descarregar veículos em geral. Varrer, escovar, lavar
vias e prédios públicos. Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros
instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. Recolher o
lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros
depósitos adequados. Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo.
Fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, esgotos, caixas de areia,
poços e tanques. Raspar meios-fios. Limpar, capinar. Fazer abertura e limpeza de valas, de galerias,
fossas sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques. Lavar e lubrificar veículos e máquinas.
Preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las. Sepultar e exumar cadáveres,
auxiliar no transporte de caixões, desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob supervisão da
autoridade competente. Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos
de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos. Auxiliar no recebimento, na entrega,
pesagem e contagem de materiais. Auxiliar no recebimento, nos serviços de abastecimento de
veículos. Executar serviços de lavoura (plantio, preparo de terreno, adubação, pulverização e
jardinagem, etc.). Aplicar inseticidas e fungicidas. Proceder a lavagem de máquinas e veículos de
qualquer natureza bem como a limpeza de peças e oficinas. Executar tarefas braçais inerentes à sua
função. Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas. Capinar e roçar terrenos, bem
como quebrar pedras e pavimentos. Limpar ralos e bueiros. Carregar e descarregar veículos,
empilhando os materiais nos locais indicados. Transportar materiais de construção, móveis,
equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas. Auxiliar no plantio, adubagem e
poda de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação de praças, parques e jardins.
Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam
conhecimentos especiais. Cumprir escala de trabalho.. Executar outras atribuições afins. 
 
REQUISITOS 
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ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: NÃO EXIGIDO 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Pesquisar, analisar e interpretar a Legislação e regulamentos em vigor, referentes às áreas
administrativa, fiscal, tributária, recursos humanos, constitucional, civil, processual ambiental, entre
outros. Postular ou contestar ações, avaliar provas documentais e orais, participar de audiências,
instruindo a parte e defendendo a Municipalidade. mediar questões. contribuir na elaboração de
projetos de lei analisando legislação para atualização e implementação, assistir a Municipalidade no
que tange ao aspecto legal das diversas matérias que regem a Administração Pública. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Representar o Município de Campina Grande do Sul e prover a defesa dos seus interesses em
qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente
ou, por qualquer forma interessado. Propor recursos de sentença terminativa, legalmente permitidos.
Propor ação, desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar quitação. Emitir
pareceres. Assessorar a administração pública municipal nos atos relativos à aquisição, alienação,
cessão, aforamento, locação, entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio do Município.
Representar a administração pública municipal direta ou indireta junto aos órgãos encarregados da
fiscalização orçamentária e financeira do Município. Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo
cumprimento dependam da autorização do Prefeito ou de outra autoridade do Município. Promover,
junto aos órgãos competentes, as medidas destinadas à cobrança da dívida ativa do Município,
supervisionando e providenciando os lançamentos dos créditos tributários do Município, especialmente
a fim de controlar e providenciar a satisfação dos créditos inscritos em dívida ativa, até o trânsito em
julgado da execução fiscal, se necessário. Minutar contratos, convênios, acordos, exposição de
motivos, razões de veto, memoriais ou outras quaisquer peças de natureza jurídica. Analisar e elaborar
petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica. Examinar e
revisar processos, de acordo com a área de atuação. Acompanhar os processos que envolvem o
Município em todas as suas fases, peticionando, requerendo e praticando os atos necessários para
garantir seu trâmite legal até a decisão final. Examinar os anteprojetos de leis, projetos, regulamentos e
instruções, emitindo pareceres e elaborando minutas, quando necessário. Promover a expropriação
amigável ou judicial de bens declarados de utilidade pública, necessidade pública e interesse social.
Representar o Município em juízo ou fora dele, independentemente de outorga de procuração. Manter
contatos com Órgãos Judiciais, do Ministério Público e Serventuários da Justiça, de todas as
instâncias. Preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser prestadas em mandado
de segurança pelo Prefeito, Secretários do Município e outras autoridades, quando solicitado por uma
destas autoridades que figurar como coatora do ato atacado. Propor ao Prefeito projetos e alterações
de atos legislativos, revogação ou declaração de nulidade de atos administrativos. Representar a
administração pública municipal junto ao Conselho de Contribuintes do Município. Requisitar a
qualquer Secretaria Municipal ou órgão da administração indireta, certidões, cópias, exames,
diligências, perícias, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades.
Zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes públicos. Pesquisar, analisar e
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interpretar a legislação e regulamentos em vigor, referentes às áreas administrativa, fiscal, tributária,
recursos humanos, constitucional, civil, processual, ambiental, entre outras, desenvolver novas
técnicas, providenciando medidas preventivas para contornar e solucionar problemas. Pesquisar a
jurisprudência e doutrina, para formação do arquivo jurídico, orientando quanto à organização do
mesmo. Atuar nas comissões de processo, sindicância e inquérito administrativo. Bem como atuar de
conformidade com as atividades descritas em Lei especial que trate de competências da Procuradoria
Municipal. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM DIREITO 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação.
Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura. Investigar os
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Realizar atendimento psicológico através de entrevistas, observando reações e comportamentos
individuais. 
 
Analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões
clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado. Dar
orientação quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a
interação social do indivíduo. Atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de
métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento. Auxiliar médicos,
fornecendo dados psicopatológicos para diagnóstico e tratamento de enfermidades. Efetuar o
recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através
de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar,
coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas
de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Elaborar e emitir laudos,
atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da Administração Pública. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
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OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Exercer atividade de nível médio sob supervisão e orientação do Enfermeiro, envolvendo orientação e
acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da
assistência de Enfermagem e executar as atribuições pertencentes à Equipe de Saúde da Família,
podendo ser complementadas pela gestão local e demais normatizações. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Compete ao Técnico de Enfermagem, sempre sob a supervisão do Enfermeiro, as seguintes
atividades, além das estabelecidas para os Auxiliares de Enfermagem: Participar da programação da
assistência de Enfermagem. Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do
Enfermeiro. Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
Participar da equipe de saúde. Participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade Saúde da Família e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco,
conforme planejamento da equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família. Auxiliar o superior na prevenção e controle
das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle
sistemático da infecção hospitalar. Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre
as condições de realização dos mesmos. Colher e ou auxiliar o paciente na coleta de material para
exames de laboratório, segundo orientação. Realizar coleta de exames citopatológicos, segundo
orientações e supervisão do Enfermeiro ou do médico. Realizar exames de eletrodiagnósticos e
registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Orientar e
auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos
e cuidados específicos em tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos
pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. Preparar e administrar medicações por via
oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica,
sob supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. Realizar
a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura. Auxiliar nos atendimentos de urgência
e emergência. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. Circular e instrumentar em salas
cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário. Efetuar o controle diário do material
utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação
da assistência à saúde do paciente. Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua
responsabilidade. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Executar atividades de limpeza,
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição.
Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estejam avariados ou
desgastados. Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a
coleta no lactário ou no domicílio. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. Participar de programa
de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. 
 
REQUISITOS 
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ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Atuar, sob supervisão direta do Cirurgião Dentista, na prestação de serviços odontológicos da Rede
Municipal, em atividades de nível médio. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do Cirurgião Dentista, as seguintes
atividades, além das estabelecidas para os Auxiliares em Saúde Bucal: Participar do treinamento e
capacitação de auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde.
Participar das ações educativas atuando na promoção as saúde e na prevenção das doenças bucais.
Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de
examinador. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica de flúor, conforme orientação do Cirurgião Dentista. Fazer a remoção do biofilme, de
acordo com a indicação técnica definida pelo Cirurgião Dentista. Supervisionar, sob delegação do
Cirurgião Dentista, o trabalho dos Auxiliares de Saúde Bucal. Inserir e distribuir no preparo cavitário
materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não
indicados pelo Cirurgião Dentista. 
 
Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em
ambientes hospitalares. Remover suturas. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar isolamento do campo operatório. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REOUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS (Redação dada pela Lei Complementar nº 37/2018) 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/campina-grande-do-sul/lei-complementar/2018/3/37/lei-complementar-n-37-2018-altera-os-anexos-ii-e-iii-da-lei-complementar-municipal-n-072012-que-dispoe-sobre-a-estruturacao-do-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-do-quadro-geral-da-prefeitura-municipal-de-campina-grande-do-sul-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-institui-tabela-de-vencimentos-e-da-outras-providencias
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Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação.
diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura. investigar os
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Relacionar a problemática específica da população com a qual trabalhará, com os seus processos
sociais, culturais e políticos e perceber que a emancipação e a autonomia da população atendida são
os principais objetivos a serem atingidos pelos planos de ação e tratamento. Conhecer os fatores
sociais, econômicos, culturais e políticos da vida do país e do município, fundamentais à cidadania e a
prática profissional. Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema. Compreender as relações saúde-sociedade como também as relações de exclusão-inclusão
social, bem como participar da formulação e implementação das políticas sociais, sejam estas setoriais
(políticas de saúde, infância e adolescência, educação, trabalho, promoção social, etc) ou
intersetoriais. Reconhecer as intensas modificações nas relações societárias, de trabalho e
comunicação em âmbito mundial assim como entender os desafios que tais mudanças
contemporâneas virão a trazer. Inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde,
atuando em programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, assim como em
programas de promoção e inclusão social, educação e reabilitação. Explorar recursos pessoais,
técnicos e profissionais para a condução de processos terapêuticos numa perspectiva interdisciplinar.
Compreender o processo de construção do fazer humano, isto é, de como o homem realiza suas
escolhas ocupacionais, utiliza e desenvolve suas habilidades, se reconhece e reconhece a sua ação.
Identificar, entender, analisar e interpretar as desordens da dimensão ocupacional do ser humano e a
utilizar, como instrumento de intervenção, as diferentes atividades humanas quais sejam as artes, o
trabalho, o lazer, a cultura, as atividades artesanais, o auto-cuidado, as atividades cotidianas e sociais,
dentre outras. Utilizar o raciocínio terapêutico ocupacional para realizar a análise da situação na qual
se propõe a intervir, o diagnóstico clínico e/ou institucional, a intervenção propriamente dita, a escolha
da abordagem terapêutica apropriada e a avaliação dos resultados alcançados. Desempenhar
atividades de assistência, ensino, pesquisa, planejamento e gestão de serviços e de políticas, de
assessoria e consultoria de projetos, empresas e organizações. Conhecer o processo saúde-doença,
nas suas múltiplas determinações contemplando a integração dos aspectos biológicos, sociais,
psíquicos, culturais e a percepção do valor dessa integração para a vida de relação e produção.
Conhecer e analisar a estrutura conjuntural da sociedade brasileira em relação ao perfil de produção e
da ocupação dos diferentes indivíduos que a compõe. Conhecer as políticas sociais (de saúde,
educação, trabalho, promoção social e, infância e adolescência) e a inserção do terapeuta ocupacional
nesse processo. Conhecer e correlacionar as realidades regionais no que diz respeito ao perfil de
morbi-mortalidade e as prioridades assistenciais visando à formulação de estratégias de intervenção
em Terapia Ocupacional. Conhecer a problemática das populações que apresentam dificuldades
temporárias ou permanentes de inserção e participação na vida social. Conhecer a influência das
diferentes dinâmicas culturais nos processos de inclusão, exclusão e estigmatização. Conhecer os
fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Terapia Ocupacional e seus diferentes modelos
de intervenção. Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e
científicos. Conhecer os princípios éticos que norteiam os terapeutas ocupacionais em relação as suas
atividades de pesquisa, à prática profissional, à participação em equipes interprofissionais, bem como
às relações terapeuta-paciente/cliente/usuário. Conhecer a atuação inter, multi e transdisciplinar e
transcultural pautada pelo profissionalismo, ética e eqüidade de papéis. Conhecer os principais
métodos de avaliação e registro, formulação de objetivos, estratégias de intervenção e verificação da
eficácia das ações propostas em Terapia Ocupacional. Conhecer os principais procedimentos e
intervenções terapêutico ocupacionais utilizados tais como: atendimentos individuais, grupais,
familiares, institucionais, coletivos e comunitários. Desenvolver habilidades pessoais e atitudes
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necessárias para a prática profissional, a saber: consciência das próprias potencialidades e limitações,
adaptabilidade e flexibilidade, equilíbrio emocional, empatia, criticidade, autonomia intelectual e
exercício da comunicação verbal e não verbal. Desenvolver capacidade de atuar enquanto agente
facilitador, transformador e integrador junto às comunidades e agrupamentos sociais através de
atitudes permeadas pela noção de complementaridade e inclusão. Conhecer, experimentar, analisar,
utilizar e avaliar a estrutura e dinâmica das atividades e trabalho humano, tais como: atividades
artesanais, artísticas, corporais, lúdicas, lazer, cotidianas, sociais e culturais. Conhecer as bases
conceituais das terapias pelo movimento: neuroevolutivas, neurofisiológicas e biomecânicas,
psicocorporais, cinesioterápicas entre outras. Conhecer a tecnologia assistiva e acessibilidade, através
da indicação, confecção e treinamento de dispositivos, adaptações, órteses, próteses e software.
Desenvolver atividades profissionais com diferentes grupos populacionais em situação de risco e ou
alteração nos aspectos: físico, sensorial, percepto-cognitivo, mental, psíquico e social. Vivenciar
atividades profissionais nos diferentes equipamentos sociais e de saúde, sejam hospitais, unidades
básicas de saúde, comunidades, instituições em regime aberto ou fechado, creches, centros de
referência, convivência e de reabilitação, cooperativas, oficinas, instituições abrigadas e empresas,
dentre outros. Conhecer a estrutura anátomofisiológica e cinesiológica do ser humano e o processo
patológico geral e dos sistemas. Conhecer a estrutura psíquica do ser humano, enfocada pelos
diferentes modelos teóricos da personalidade. Conhecer o desenvolvimento do ser humano em suas
diferentes fases enfocado por várias teorias. Conhecer as forças sociais do ambiente, dos movimentos
da sociedade e seu impacto sobre os indivíduos. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: TOPÓGRAFO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Realizar levantamento topográfico, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, telemetros e
outros instrumentos de medição. Relacionar em cadernetas topográficas os dados obtidos. Elaborar
esboços, plantas e relatórios técnicos. Avaliar e calcular as diferenças entre pontos, altitudes e
distâncias, aplicando fórmulas e consultando tabelas. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e calculando
as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos,
planimétricos e altimétricos. Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as
características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar
materiais e instrumentos. Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando
teodolitos, níveis, trenas, e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias,
ângulos, coordenadas, referências de níveis e outras características. Registrar nas cadernetas
topográficas os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para
analisá-los posteriormente. Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando
fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para
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complementar as informações registradas e verificar a precisão das mesmas. Elaborar esboços,
plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para
desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos públicos. Supervisionar os trabalhos
topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível,
marcos de locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos.
Desenhar plantas detalhadas das áreas públicas levantadas através de softwares de representação
gráfica. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO E CURSO TÉCNICO ESPECÍFICO 
 
EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGIDA 
 
OUTROS REQUISITOS: REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
--------------------------- 
 
 
CARGO: VETERINÁRIO 
 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades. Contribuir para o bem-estar
animal. Promover saúde pública e defesa do consumidor. Exercer defesa sanitária animal. Desenvolver
atividades de pesquisa e extensão. Atuar no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção
animal. Atuar na área de preservação ambiental. Elaborar laudos, pareceres e atestados. Assessorar
na elaboração de legislação pertinente. 
 
TAREFAS TÍPICAS 
 
Efetuar análises de amostras de líquidos e tecidos dos animais, realizando estudos de laboratórios,
para determinar a natureza das doenças. Estudar o efeito de certos medicamentos sobre o organismo
animal, analisando os resultados, para descobrir métodos eficazes de tratamento para cada caso.
Realizar autópsias, aplicando técnicas científicas na abertura do corpo, para estudar as causas da
morte, a natureza da doença e o tipo de tratamento a ser recomendado, conforme o caso. Organizar
planos de combate permanente às doenças que atacam os rebanhos bovinos, eqüinos, avícolas, etc.
Realizar inspeção e a fiscalização sanitária, higiênica e tecnológica dos matadouros, frigoríficos,
fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de
laticínios, entreposto de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e
de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e
comercialização. Dar assistência e orientação técnica aos criadores de um modo geral no âmbito do
Município. Praticar a clínica veterinária em todas as suas modalidades, bem como auxiliar o serviço da
Vigilância Sanitária do Município. 
 
REQUISITOS 
 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 
EXPERIÊNCIA: MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS DE COMPROVADA PRÁTICA CLÍNICA 
 
OUTROS REQUISITOS REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
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 _________________________________________________________________________________ 

|             ANEXO IV - PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO                           | 

|---------------------------------+----------------------------+------------------| 

|          ESPECIFICAÇÕES         |      DURAÇÃO DE HORAS      |     CRÉDITOS     | 

|=================================|============================|==================| 

|    Cursos de Aperfeiçoamento,   |1(um) crédito para cada hora|                  | 

|    Treinamento e Atualizações   |      de curso, valendo     |                  | 

|   relativas à área de atuação.  |certificados com carga igual|                  | 

|     Deverá ser apresentado o    |  ou superior a 4 (quatro)  |                  | 

|  certificado para comprovação.  |            horas           |                  | 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|    Curso de Especialização ou   | Duração acima de 350 horas |               150| 

|    Técnico relativo à área de   |                            |                  | 

|             atuação             |                            |                  | 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|          Curso Superior         |Bacharelado em qualquer área|               200| 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

| Avaliação Funcional - Média das |        de 4,1 a 6,0        |                 5| 

|     duas últimas avaliações     |----------------------------|------------------| 

|                                 |        de 6,1 a 8,0        |                10| 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |        de 8,1 a 10,0       |                20| 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

| Membros de Comissões designadas |     Membro de Comissão     |                20| 

|  pelo Executivo Municipal (Ter  |         Permanente         |                  | 

| ficado no cargo no mínimo 1/3 do|----------------------------|------------------| 

|             mandato)            |Membro de Comissão Específi-|                  | 

|                                 |ca                          |                10| 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

| Membros de Conselhos Municipais |         Presidente         |                15| 

|de Políticas Públicas (Ter ficado|----------------------------|------------------| 

|   no mandato no mínimo 1/3 do   |         Secretário         |                10| 

|             mandato)            |----------------------------|------------------| 

|                                 |       Outros Membros       |                 5| 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|     Publicações e Trabalhos     |Por artigo publicado na área|                10| 

|                                 |  específica em revista ou  |                  | 

|                                 |           jornal           |                  | 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |Por autoria de livro didáti-|                50| 

|                                 | co ou apostila publicada   |                  | 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |Trabalho apresentado em Con-|                50| 

|                                 |     gresso ou Seminário    |                  | 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |Aula ministrada  em favor de|1(um) crédito para| 

|                                 |demais servidores municipais|cada hora de aula | 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|         Cargo de Chefia         |        6 a 12 meses        |                 5| 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |        12 a 18 meses       |                10| 

|                                 |----------------------------|------------------| 

|                                 |      acima de 18 meses     |                30| 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|  Congratulações e Premiações -  |        Para cada uma       |                10| 

|       Homenagens recebidas      |                            |                  | 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|                                 |                            |                  | 

|---------------------------------|----------------------------|------------------| 

|                                 |                            |                  | 

|---------------------------------+----------------------------|------------------| 

|Somatória dos créditos: igual ou maior que 100 = 1 nível      |                  | 

|---------------------------------+----------------------------|------------------| 

|                                 |                            |                  | 

|_________________________________|____________________________|__________________| 

 

ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

|                    |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10  |   11  |   12  |   13 

|-+------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------

|A|Educador I (Ensino| 900,00| 922,50| 945,56| 969,20| 993,43|1018,27|1043,72|1069,82|1096,56|1123,98|1152,08|1180,88|1210,4

| |  Medio Completo) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      

|-|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------

|B|    Educador II   | 990,00|1014,75|1040,12|1066,12|1092,77|1120,09|1148,10|1176,80|1206,22|1236,37|1267,28|1298,97|1331,4

| |(CFDEI/Magistério)|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      

|-|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------

|C|   Educador III   |1089,00|1116,23|1144,13|1172,73|1202,05|1232,10|1262,91|1294,48|1326,84|1360,01|1394,01|1428,86|1464,5

| |    (Pedagogia)   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      

|-|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------

|D| Educador IV (Pós |1197,90|1227,85|1258,54|1290,01|1322,26|1355,31|1389,20|1423,93|1459,52|1496,01|1533,41|1571,75|1611,0

| |    Graduação)    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      

|_|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______

 

ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS 

 

Educador Infantil 

 __________________________   __________________________   __________________________ 

|     ENSINO MÉDIO - A     | |    CURSO SUPERIOR - B    | |    ESPECIALIZAÇÃO - C    | 

|-------+------------------| |-------+------------------| |-------+------------------| 

| NIVEL |    VENCIMENTO    | | NIVEL |    VENCIMENTO    | | NIVEL |   VENCIMENTO     | 

|=======|==================| |=======|==================| |=======|==================| 
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|      1|         R$ 930,00| |      1|       R$ 1.023,00| |      1|       R$ 1.125,30| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      2|         R$ 943,95| |      2|       R$ 1.038,35| |      2|       R$ 1.142,18| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      3|         R$ 958,11| |      3|       R$ 1.053,92| |      3|       R$ 1.159,31| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      4|         R$ 972,48| |      4|       R$ 1.069,73| |      4|       R$ 1.176,70| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      5|         R$ 987,07| |      5|       R$ 1.085,77| |      5|       R$ 1.194,35| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      6|       R$ 1.001,87| |      6|       R$ 1.102,06| |      6|       R$ 1.212,27| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      7|       R$ 1.016,90| |      7|       R$ 1.118,59| |      7|       R$ 1.230,45| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      8|       R$ 1.032,16| |      8|       R$ 1.135,37| |      8|       R$ 1.248,91| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|      9|       R$ 1.047,64| |      9|       R$ 1.152,40| |      9|       R$ 1.267,64| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     10|       R$ 1.063,35| |     10|       R$ 1.169,69| |     10|       R$ 1.286,66| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     11|       R$ 1.079,30| |     11|       R$ 1.187,23| |     11|       R$ 1.305,96| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     12|       R$ 1.095,49| |     12|       R$ 1.205,04| |     12|       R$ 1.325,55| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     13|       R$ 1.111,92| |     13|       R$ 1.223,12| |     13|       R$ 1.345,43| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     14|       R$ 1.128,60| |     14|       R$ 1.241,46| |     14|       R$ 1.365,61| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     15|       R$ 1.145,53| |     15|       R$ 1.260,09| |     15|       R$ 1.386,09| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     16|       R$ 1.162,72| |     16|       R$ 1.278,99| |     16|       R$ 1.406,89| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     17|       R$ 1.180,16| |     17|       R$ 1.298,17| |     17|       R$ 1.427,99| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     18|       R$ 1.197,86| |     18|       R$ 1.317,64| |     18|       R$ 1.449,41| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     19|       R$ 1.215,83| |     19|       R$ 1.337,41| |     19|       R$ 1.471,15| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     20|       R$ 1.234,06| |     20|       R$ 1.357,47| |     20|       R$ 1.493,22| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     21|       R$ 1.252,58| |     21|       R$ 1.377,83| |     21|       R$ 1.515,62| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     22|       R$ 1.271,36| |     22|       R$ 1.398,50| |     22|       R$ 1.538,35| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     23|       R$ 1.290,43| |     23|       R$ 1.419,48| |     23|       R$ 1.561,43| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     24|       R$ 1.309,79| |     24|       R$ 1.440,77| |     24|       R$ 1.584,85| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     25|       R$ 1.329,44| |     25|       R$ 1.462,38| |     25|       R$ 1.608,62| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     26|       R$ 1.349,38| |     26|       R$ 1.484,32| |     26|       R$ 1.632,75| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     27|       R$ 1.369,62| |     27|       R$ 1.506,58| |     27|       R$ 1.657,24| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     28|       R$ 1.390,16| |     28|       R$ 1.529,18| |     28|       R$ 1.682,10| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     29|       R$ 1.411,02| |     29|       R$ 1.552,12| |     29|       R$ 1.707,33| 

|-------|------------------| |-------|------------------| |-------|------------------| 

|     30|       R$ 1.432,18| |     30|       R$ 1.575,40| |     30|       R$ 1.732,94| 

|_______|__________________| |_______|__________________| |_______|__________________| (Redação dada pela Lei Complementar n

 

ANEXO VI - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ______________________________________________________ 

|ENSINO FUNDAMENTAL|ENSINO FUNDAMENTAL|ENSINO MÉDIO - C| 

|  INCOMPLETO - A  |   COMPLETO - B   |                | 

|-----+------------|-----+------------|-----+----------| 

|NÍVEL| VENCIMENTO |NÍVEL| VENCIMENTO |NÍVEL|VENCIMENTO| 

|=====|============|=====|============|=====|==========| 

|    1|   R$ 800,00|    1|   R$ 880,00|    1| R$ 968,00| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    2|   R$ 812,00|    2|   R$ 893,20|    2| R$ 982,52| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    3|   R$ 824,18|    3|   R$ 906,60|    3| R$ 997,26| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    4|   R$ 836,54|    4|   R$ 920,20|    4|R$1.012,22| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    5|   R$ 849,09|    5|   R$ 934,00|    5|R$1.027,40| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    6|   R$ 861,83|    6|   R$ 948,01|    6|R$1.042,81| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    7|   R$ 874,75|    7|   R$ 962,23|    7|R$1.058,45| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    8|   R$ 887,88|    8|   R$ 976,66|    8|R$1.074,33| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|    9|   R$ 901,19|    9|   R$ 991,31|    9|R$1.090,44| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   10|   R$ 914,71|   10| R$ 1.006,18|   10|R$1.106,80| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   11|   R$ 928,43|   11| R$ 1.021,28|   11|R$1.123,40| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   12|   R$ 942,36|   12| R$ 1.036,60|   12|R$1.140,25| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   13|   R$ 956,49|   13| R$ 1.052,14|   13|R$1.157,36| 
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|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   14|   R$ 970,84|   14| R$ 1.067,93|   14|R$1.174,72| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   15|   R$ 985,40|   15| R$ 1.083,95|   15|R$1.192,34| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   16| R$ 1.000,19|   16| R$ 1.100,20|   16|R$1.210,22| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   17| R$ 1.015,19|   17| R$ 1.116,71|   17|R$1.228,38| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   18| R$ 1.030,42|   18| R$ 1.133,46|   18|R$1.246,80| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   19| R$ 1.045,87|   19| R$ 1.150,46|   19|R$1.265,51| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   20| R$ 1.061,56|   20| R$ 1.167,72|   20|R$1.284,49| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   21| R$ 1.077,48|   21| R$ 1.185,23|   21|R$1.303,76| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   22| R$ 1.093,65|   22| R$ 1.203,01|   22|R$1.323,31| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   23| R$ 1.110,05|   23| R$ 1.221,06|   23|R$1.343,16| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   24| R$ 1.126,70|   24| R$ 1.239,37|   24|R$1.363,31| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   25| R$ 1.143,60|   25| R$ 1.257,96|   25|R$1.383,76| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   26| R$ 1.160,76|   26| R$ 1.276,83|   26|R$1.404,52| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   27| R$ 1.178,17|   27| R$ 1.295,98|   27|R$1.425,58| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   28| R$ 1.195,84|   28| R$ 1.315,42|   28|R$1.446,97| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   29| R$ 1.213,78|   29| R$ 1.335,16|   29|R$1.468,67| 

|-----|------------|-----|------------|-----|----------| 

|   30| R$ 1.231,98|   30| R$ 1.355,18|   30|R$1.490,70| 

|_____|____________|_____|____________|_____|__________| 

 

 

ANEXO VII - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

|ENSINO FUNDAMENTAL| ENSINO MEDIO - B |CURSO SUPERIOR - C| 

|  COMPLETO - A    |                  |                  | 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    1|R$ 950,00   |    1|R$ 1.045,00 |    1|R$ 1.149,50 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 964,25   |    2|R$ 1.060,68 |    2|R$ 1.166,74 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 978,71   |    3|R$ 1.076,59 |    3|R$ 1.184,24 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 993,39   |    4|R$ 1.092,73 |    4|R$ 1.202,01 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.008,30 |    5|R$ 1.109,12 |    5|R$ 1.220,04 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 1.023,42 |    6|R$ 1.125,76 |    6|R$ 1.238,34 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.038,77 |    7|R$ 1.142,65 |    7|R$ 1.256,91 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.054,35 |    8|R$ 1.159,79 |    8|R$ 1.275,77 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.070,17 |    9|R$ 1.177,18 |    9|R$ 1.294,90 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.086,22 |   10|R$ 1.194,84 |   10|R$ 1.314,33 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.102,51 |   11|R$ 1.212,77 |   11|R$ 1.334,04 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.119,05 |   12|R$ 1.230,96 |   12|R$ 1.354,05 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.135,84 |   13|R$ 1.249,42 |   13|R$ 1.374,36 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.152,87 |   14|R$ 1.268,16 |   14|R$ 1.394,98 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.170,17 |   15|R$ 1.287,18 |   15|R$ 1.415,90 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.187,72 |   16|R$ 1.306,49 |   16|R$ 1.437,14 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.205,54 |   17|R$ 1.326,09 |   17|R$ 1.458,70 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.223,62 |   18|R$ 1.345,98 |   18|R$ 1.480,58 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.241,97 |   19|R$ 1.366,17 |   19|R$ 1.502,79 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.260,60 |   20|R$ 1.386,66 |   20|R$ 1.525,33 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 1.279,51 |   21|R$ 1.407,46 |   21|R$ 1.548,21 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 1.298,70 |   22|R$ 1.428,58 |   22|R$ 1.571,43 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 1.318,19 |   23|R$ 1.450,00 |   23|R$ 1.595,00 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 1.337,96 |   24|R$ 1.471,75 |   24|R$ 1.618,93 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 1.358,03 |   25|R$ 1.493,83 |   25|R$ 1.643,21 | 
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|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 1.378,40 |   26|R$ 1.516,24 |   26|R$ 1.667,86 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 1.399,07 |   27|R$ 1.538,98 |   27|R$ 1.692,88 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 1.420,06 |   28|R$ 1.562,07 |   28|R$ 1.718,27 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 1.441,36 |   29|R$ 1.585,50 |   29|R$ 1.744,05 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 1.462,98 |   30|R$ 1.609,28 |   30|R$ 1.770,21 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO VIII - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

| ENSINO MÉDIO - A |CURSO SUPERIOR - B|ESPECIALIZAÇÃO - C| 

|-----+------------|------+-----------|------+-----------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL |VENCIMENTO |NIVEL |VENCIMENTO | 

|=====|============|======|===========|======|===========| 

|    1|R$ 900,00   |     1|R$ 990,00  |     1|R$ 1.089,00| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    2|R$ 913,50   |     2|R$ 1.004,85|     2|R$ 1.600,49| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    3|R$ 927,20   |     3|R$ 1.019,92|     3|R$ 1.601,99| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    4|R$ 941,11   |     4|R$ 1.035,22|     4|R$ 1.603,52| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    5|R$ 955,23   |     5|R$ 1.050,75|     5|R$ 1.605,07| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    6|R$ 969,56   |     6|R$ 1.066,51|     6|R$ 1.606,65| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    7|R$ 984,10   |     7|R$ 1.082,51|     7|R$ 1.608,25| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    8|R$ 998,86   |     8|R$ 1.098,75|     8|R$ 1.609,87| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|    9|R$ 1.013,84 |     9|R$ 1.115,23|     9|R$ 1.611,52| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   10|R$ 1.029,05 |    10|R$ 1.131,96|    10|R$ 1.613,20| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   11|R$ 1.044,49 |    11|R$ 1.148,94|    11|R$ 1.614,89| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   12|R$ 1.060,15 |    12|R$ 1.166,17|    12|R$ 1.616,62| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   13|R$ 1.076,06 |    13|R$ 1.183,66|    13|R$ 1.618,37| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   14|R$ 1.092,20 |    14|R$ 1.201,42|    14|R$ 1.620,14| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   15|R$ 1.108,58 |    15|R$ 1.219,44|    15|R$ 1.621,94| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   16|R$ 1.125,21 |    16|R$ 1.237,73|    16|R$ 1.623,77| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   17|R$ 1.142,09 |    17|R$ 1.256,30|    17|R$ 1.625,63| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   18|R$ 1.159,22 |    18|R$ 1.275,14|    18|R$ 1.627,51| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   19|R$ 1.176,61 |    19|R$ 1.294,27|    19|R$ 1.629,43| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   20|R$ 1.194,26 |    20|R$ 1.313,68|    20|R$ 1.631,37| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   21|R$ 1.212,17 |    21|R$ 1.333,39|    21|R$ 1.633,34| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   22|R$ 1.230,35 |    22|R$ 1.353,39|    22|R$ 1.635,34| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   23|R$ 1.248,81 |    23|R$ 1.373,69|    23|R$ 1.637,37| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   24|R$ 1.267,54 |    24|R$ 1.394,29|    24|R$ 1.639,43| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   25|R$ 1.286,55 |    25|R$ 1.415,21|    25|R$ 1.641,52| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   26|R$ 1.305,85 |    26|R$ 1.436,44|    26|R$ 1.643,64| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   27|R$ 1.325,44 |    27|R$ 1.457,98|    27|R$ 1.645,80| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   28|R$ 1.345,32 |    28|R$ 1.479,85|    28|R$ 1.647,99| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   29|R$ 1.365,50 |    29|R$ 1.502,05|    29|R$ 1.650,20| 

|-----|------------|------|-----------|------|-----------| 

|   30|R$ 1.385,98 |    30|R$ 1.524,58|    30|R$ 1.652,46| 

|_____|____________|______|___________|______|___________| 

 

 

ANEXO IX - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

|ENSINO FUNDAMENTAL|ENSINO FUNDAMENTAL| ENSINO MÉDIO - C | 

|  INCOMPLETO - A  |  COMPLETO - B    |                  | 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    1|R$ 1.360,00 |    1|R$ 1.496,00 |    1|R$ 1.645,60 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 1.380,40 |    2|R$ 1.518,44 |    2|R$ 1.670,28 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 1.401,11 |    3|R$ 1.541,22 |    3|R$ 1.695,34 | 
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|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 1.422,12 |    4|R$ 1.564,33 |    4|R$ 1.720,77 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.443,45 |    5|R$ 1.587,80 |    5|R$ 1.746,58 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 1.465,11 |    6|R$ 1.611,62 |    6|R$ 1.772,78 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.487,08 |    7|R$ 1.635,79 |    7|R$ 1.799,37 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.509,39 |    8|R$ 1.660,33 |    8|R$ 1.826,36 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.532,03 |    9|R$ 1.685,23 |    9|R$ 1.853,76 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.555,01 |   10|R$ 1.710,51 |   10|R$ 1.881,56 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.578,34 |   11|R$ 1.736,17 |   11|R$ 1.909,79 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.602,01 |   12|R$ 1.762,21 |   12|R$ 1.938,43 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.626,04 |   13|R$ 1.788,64 |   13|R$ 1.967,51 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.650,43 |   14|R$ 1.815,47 |   14|R$ 1.997,02 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.675,19 |   15|R$ 1.842,71 |   15|R$ 2.026,98 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.700,32 |   16|R$ 1.870,35 |   16|R$ 2.057,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.725,82 |   17|R$ 1.898,40 |   17|R$ 2.088,24 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.751,71 |   18|R$ 1.926,88 |   18|R$ 2.119,57 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.777,98 |   19|R$ 1.955,78 |   19|R$ 2.151,36 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.804,65 |   20|R$ 1.985,12 |   20|R$ 2.183,63 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 1.831,72 |   21|R$ 2.014,90 |   21|R$ 2.216,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 1.859,20 |   22|R$ 2.045,12 |   22|R$ 2.249,63 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 1.887,09 |   23|R$ 2.075,80 |   23|R$ 2.283,37 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 1.915,39 |   24|R$ 2.106,93 |   24|R$ 2.317,63 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 1.944,12 |   25|R$ 2.138,54 |   25|R$ 2.352,39 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 1.973,29 |   26|R$ 2.170,61 |   26|R$ 2.387,68 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 2.002,88 |   27|R$ 2.203,17 |   27|R$ 2.423,49 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 2.032,93 |   28|R$ 2.236,22 |   28|R$ 2.459,84 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 2.063,42 |   29|R$ 2.269,76 |   29|R$ 2.496,74 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 2.094,37 |   30|R$ 2.303,81 |   30|R$ 2.534,19 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO X - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

|ENSINO FUNDAMENTAL|ENSINO FUNDAMENTAL| ENSINO MÉDIO - C | 

|  INCOMPLETO - A  |   COMPLETO - B   |                  | 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 1.300,00 |    1|R$ 1.430,00 |    1| R$ 1.573,00| 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 1.319,50 |    2|R$ 1.451,45 |    2|R$ 1.596,60 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 1.339,29 |    3|R$ 1.473,22 |    3|R$ 1.620,54 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 1.359,38 |    4|R$ 1.495,32 |    4|R$ 1.644,85 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.379,77 |    5|R$ 1.517,75 |    5|R$ 1.669,52 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 1.400,47 |    6|R$ 1.540,52 |    6|R$ 1.694,57 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.421,48 |    7|R$ 1.563,62 |    7|R$ 1.719,99 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.442,80 |    8|R$ 1.587,08 |    8|R$ 1.745,79 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.464,44 |    9|R$ 1.610,88 |    9|R$ 1.771,97 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.486,41 |   10|R$ 1.635,05 |   10|R$ 1.798,55 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.508,70 |   11|R$ 1.659,57 |   11|R$ 1.825,53 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.531,33 |   12|R$ 1.684,47 |   12|R$ 1.852,91 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.554,30 |   13|R$ 1.709,73 |   13|R$ 1.880,71 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.577,62 |   14|R$ 1.735,38 |   14|R$ 1.908,92 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.601,28 |   15|R$ 1.761,41 |   15|R$ 1.937,55 | 
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|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.625,30 |   16|R$ 1.787,83 |   16|R$ 1.966,62 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.649,68 |   17|R$ 1.814,65 |   17|R$ 1.996,11 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.674,43 |   18|R$ 1.841,87 |   18|R$ 2.026,06 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.699,54 |   19|R$ 1.869,50 |   19|R$ 2.056,45 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.725,04 |   20|R$ 1.897,54 |   20|R$ 2.087,29 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 1.750,91 |   21|R$ 1.926,00 |   21|R$ 2.118,60 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 1.777,18 |   22|R$ 1.954,89 |   22|R$ 2.150,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 1.803,83 |   23|R$ 1.984,22 |   23|R$ 2.182,64 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 1.830,89 |   24|R$ 2.013,98 |   24|R$ 2.215,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 1.858,35 |   25|R$ 2.044,19 |   25|R$ 2.248,61 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 1.886,23 |   26|R$ 2.074,85 |   26|R$ 2.282,34 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 1.914,52 |   27|R$ 2.105,97 |   27|R$ 2.316,57 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 1.943,24 |   28|R$ 2.137,56 |   28|R$ 2.351,32 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 1.972,39 |   29|R$ 2.169,63 |   29|R$ 2.386,59 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 2.001,97 |   30|R$ 2.202,17 |   30|R$ 2.422,39 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO XI - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

|ENSINO FUNDAMENTAL|ENSINO FUNDAMENTAL| ENSINO MÉDIO - C | 

|  INCOMPLETO - A  |   COMPLETO - B   |                  | 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 1.500,00 |    1|R$ 1.650,00 |    1|R$ 1.815,00 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 1.522,50 |    2|R$ 1.674,75 |    2|R$ 1.842,23 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 1.545,34 |    3|R$ 1.699,87 |    3|R$ 1.869,86 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 1.568,52 |    4|R$ 1.725,37 |    4|R$ 1.897,91 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.592,05 |    5|R$ 1.751,25 |    5|R$ 1.926,37 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 1.615,93 |    6|R$ 1.777,52 |    6|R$ 1.955,27 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.640,16 |    7|R$ 1.804,18 |    7|R$ 1.984,60 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.664,77 |    8|R$ 1.831,24 |    8|R$ 2.014,37 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.689,74 |    9|R$ 1.858,71 |    9|R$ 2.044,58 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.715,08 |   10|R$ 1.886,59 |   10|R$ 2.075,25 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.740,81 |   11|R$ 1.914,89 |   11|R$ 2.106,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.766,92 |   12|R$ 1.943,62 |   12|R$ 2.137,98 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.793,43 |   13|R$ 1.972,77 |   13|R$ 2.170,05 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.820,33 |   14|R$ 2.002,36 |   14|R$ 2.202,60 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.847,63 |   15|R$ 2.032,40 |   15|R$ 2.235,64 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.875,35 |   16|R$ 2.062,88 |   16|R$ 2.269,17 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.903,48 |   17|R$ 2.093,83 |   17|R$ 2.303,21 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.932,03 |   18|R$ 2.125,23 |   18|R$ 2.337,76 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.961,01 |   19|R$ 2.157,11 |   19|R$ 2.372,82 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.990,43 |   20|R$ 2.189,47 |   20|R$ 2.408,42 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 2.020,28 |   21|R$ 2.222,31 |   21|R$ 2.444,54 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 2.050,59 |   22|R$ 2.255,65 |   22|R$ 2.481,21 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 2.081,35 |   23|R$ 2.289,48 |   23|R$ 2.518,43 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 2.112,57 |   24|R$ 2.323,82 |   24|R$ 2.556,20 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 2.144,25 |   25|R$ 2.358,68 |   25|R$ 2.594,55 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 2.176,42 |   26|R$ 2.394,06 |   26|R$ 2.633,47 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 2.209,06 |   27|R$ 2.429,97 |   27|R$ 2.672,97 | 
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|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 2.242,20 |   28|R$ 2.466,42 |   28|R$ 2.713,06 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 2.275,83 |   29|R$ 2.503,42 |   29|R$ 2.753,76 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 2.309,97 |   30|R$ 2.540,97 |   30|R$ 2.795,06 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO XII - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

|ENSINO MÉDIO  -  A|CURSO SUPERIOR - B|ESPECIALIZAÇÃO - C| 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 1.200,00 |    1|R$ 1.380,00 |    1|R$ 1.587,00 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 1.218,00 |    2|R$ 1.400,70 |    2|R$ 1.610,81 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 1.236,27 |    3|R$ 1.421,71 |    3|R$ 1.634,97 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 1.254,81 |    4|R$ 1.443,04 |    4|R$ 1.659,49 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.273,64 |    5|R$ 1.464,68 |    5|R$ 1.684,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 1.292,74 |    6|R$ 1.486,65 |    6|R$ 1.709,65 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.312,13 |    7|R$ 1.508,95 |    7|R$ 1.735,29 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.331,81 |    8|R$ 1.531,59 |    8|R$ 1.761,32 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.351,79 |    9|R$ 1.554,56 |    9|R$ 1.787,74 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.372,07 |   10|R$ 1.577,88 |   10|R$ 1.814,56 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.392,65 |   11|R$ 1.601,55 |   11|R$ 1.841,78 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.413,54 |   12|R$ 1.625,57 |   12|R$ 1.869,40 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.434,74 |   13|R$ 1.649,95 |   13|R$ 1.897,45 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.456,26 |   14|R$ 1.674,70 |   14|R$ 1.925,91 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.478,11 |   15|R$ 1.699,82 |   15|R$ 1.954,80 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.500,28 |   16|R$ 1.725,32 |   16|R$ 1.984,12 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.522,78 |   17|R$ 1.751,20 |   17|R$ 2.013,88 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.545,62 |   18|R$ 1.777,47 |   18|R$ 2.044,09 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.568,81 |   19|R$ 1.804,13 |   19|R$ 2.074,75 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.592,34 |   20|R$ 1.831,19 |   20|R$ 2.105,87 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 1.616,23 |   21|R$ 1.858,66 |   21|R$ 2.137,46 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 1.640,47 |   22|R$ 1.886,54 |   22|R$ 2.169,52 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 1.665,08 |   23|R$ 1.914,84 |   23|R$ 2.202,06 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 1.690,05 |   24|R$ 1.943,56 |   24|R$ 2.235,09 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 1.715,40 |   25|R$ 1.972,71 |   25|R$ 2.268,62 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 1.741,13 |   26|R$ 2.002,30 |   26|R$ 2.302,65 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 1.767,25 |   27|R$ 2.032,34 |   27|R$ 2.337,19 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 1.793,76 |   28|R$ 2.062,82 |   28|R$ 2.372,25 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 1.820,67 |   29|R$ 2.093,77 |   29|R$ 2.407,83 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 1.847,98 |   30|R$ 2.125,17 |   30|R$ 2.443,95 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO XIII - TABELA DE VENCIMENTOS 

 ________________________________________________________ 

| ENSINO MÉDIO - A |CURSO SUPERIOR - B|ESPECIALIZAÇÃO - C| 

|-----+------------|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 1.400,00 |    1|R$ 1.540,00 |    1|R$ 1.771,00 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 1.421,00 |    2|R$ 1.563,10 |    2|R$ 1.797,57 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 1.442,32 |    3|R$ 1.586,55 |    3|R$ 1.824,53 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 1.463,95 |    4|R$ 1.610,34 |    4|R$ 1.851,90 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 1.485,91 |    5|R$ 1.634,50 |    5|R$ 1.879,67 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 
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|    6|R$ 1.508,20 |    6|R$ 1.659,02 |    6|R$ 1.907,87 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 1.530,82 |    7|R$ 1.683,90 |    7|R$ 1.936,49 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 1.553,78 |    8|R$ 1.709,16 |    8|R$ 1.965,54 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 1.577,09 |    9|R$ 1.734,80 |    9|R$ 1.995,02 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 1.600,75 |   10|R$ 1.760,82 |   10|R$ 2.024,94 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 1.624,76 |   11|R$ 1.787,23 |   11|R$ 2.055,32 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 1.649,13 |   12|R$ 1.814,04 |   12|R$ 2.086,15 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 1.673,87 |   13|R$ 1.841,25 |   13|R$ 2.117,44 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 1.698,97 |   14|R$ 1.868,87 |   14|R$ 2.149,20 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 1.724,46 |   15|R$ 1.896,90 |   15|R$ 2.181,44 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 1.750,32 |   16|R$ 1.925,36 |   16|R$ 2.214,16 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 1.776,58 |   17|R$ 1.954,24 |   17|R$ 2.247,37 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 1.803,23 |   18|R$ 1.983,55 |   18|R$ 2.281,08 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 1.830,28 |   19|R$ 2.013,30 |   19|R$ 2.315,30 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 1.857,73 |   20|R$ 2.043,50 |   20|R$ 2.350,03 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 1.885,60 |   21|R$ 2.074,16 |   21|R$ 2.385,28 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 1.913,88 |   22|R$ 2.105,27 |   22|R$ 2.421,06 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 1.942,59 |   23|R$ 2.136,85 |   23|R$ 2.457,38 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 1.971,73 |   24|R$ 2.168,90 |   24|R$ 2.494,24 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 2.001,30 |   25|R$ 2.201,43 |   25|R$ 2.531,65 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 2.031,32 |   26|R$ 2.234,46 |   26|R$ 2.569,62 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 2.061,79 |   27|R$ 2.267,97 |   27|R$ 2.608,17 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 2.092,72 |   28|R$ 2.301,99 |   28|R$ 2.647,29 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 2.124,11 |   29|R$ 2.336,52 |   29|R$ 2.687,00 | 

|-----|------------|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 2.155,97 |   30|R$ 2.371,57 |   30|R$ 2.727,31 | 

|_____|____________|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO XIV - TABELA DE VENCIMENTOS 

 _____________________________________ 

|CURSO SUPERIOR - A|ESPECIALIZAÇÃO - B| 

|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 2.600,00 |    1|R$ 2.990,00 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 2.639,00 |    2|R$ 3.034,85 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 2.678,59 |    3|R$ 3.080,37 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 2.718,76 |    4|R$ 3.126,58 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 2.759,55 |    5|R$ 3.173,48 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 2.800,94 |    6|R$ 3.221,08 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 2.842,95 |    7|R$ 3.269,40 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 2.885,60 |    8|R$ 3.318,44 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 2.928,88 |    9|R$ 3.368,21 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 2.972,81 |   10|R$ 3.418,74 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 3.017,41 |   11|R$ 3.470,02 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 3.062,67 |   12|R$ 3.522,07 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 3.108,61 |   13|R$ 3.574,90 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 3.155,24 |   14|R$ 3.628,52 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 3.202,56 |   15|R$ 3.682,95 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 3.250,60 |   16|R$ 3.738,19 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 3.299,36 |   17|R$ 3.794,27 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 3.348,85 |   18|R$ 3.851,18 | 
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|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 3.399,09 |   19|R$ 3.908,95 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 3.450,07 |   20|R$ 3.967,58 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 3.501,82 |   21|R$ 4.027,10 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 3.554,35 |   22|R$ 4.087,50 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 3.607,67 |   23|R$ 4.148,82 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 3.661,78 |   24|R$ 4.211,05 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 3.716,71 |   25|R$ 4.274,21 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 3.772,46 |   26|R$ 4.338,33 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 3.829,04 |   27|R$ 4.403,40 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 3.886,48 |   28|R$ 4.469,45 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 3.944,78 |   29|R$ 4.536,49 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 4.003,95 |   30|R$ 4.604,54 | 

|_____|____________|_____|____________| 

 

 

ANEXO XV - TABELA DE VENCIMENTOS 

 _____________________________________ 

|CURSO SUPERIOR - A|ESPECIALIZAÇÃO - B| 

|-----+------------|-----+------------| 

|NIVEL| VENCIMENTO |NIVEL| VENCIMENTO | 

|=====|============|=====|============| 

|    1|R$ 5.000,00 |    1|R$ 5.750,00 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    2|R$ 5.075,00 |    2|R$ 5.836,25 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    3|R$ 5.151,13 |    3|R$ 5.923,79 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    4|R$ 5.228,39 |    4|R$ 6.012,65 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    5|R$ 5.306,82 |    5|R$ 6.102,84 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    6|R$ 5.386,42 |    6|R$ 6.194,38 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    7|R$ 5.467,22 |    7|R$ 6.287,30 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    8|R$ 5.549,22 |    8|R$ 6.381,61 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|    9|R$ 5.632,46 |    9|R$ 6.477,33 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   10|R$ 5.716,95 |   10|R$ 6.574,49 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   11|R$ 5.802,70 |   11|R$ 6.673,11 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   12|R$ 5.889,74 |   12|R$ 6.773,21 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   13|R$ 5.978,09 |   13|R$ 6.874,80 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   14|R$ 6.067,76 |   14|R$ 6.977,93 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   15|R$ 6.158,78 |   15|R$ 7.082,60 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   16|R$ 6.251,16 |   16|R$ 7.188,83 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   17|R$ 6.344,93 |   17|R$ 7.296,67 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   18|R$ 6.440,10 |   18|R$ 7.406,12 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   19|R$ 6.536,70 |   19|R$ 7.517,21 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   20|R$ 6.634,75 |   20|R$ 7.629,97 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   21|R$ 6.734,28 |   21|R$ 7.744,42 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   22|R$ 6.835,29 |   22|R$ 7.860,58 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   23|R$ 6.937,82 |   23|R$ 7.978,49 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   24|R$ 7.041,89 |   24|R$ 8.098,17 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   25|R$ 7.147,51 |   25|R$ 8.219,64 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   26|R$ 7.254,73 |   26|R$ 8.342,94 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   27|R$ 7.363,55 |   27|R$ 8.468,08 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   28|R$ 7.474,00 |   28|R$ 8.595,10 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   29|R$ 7.586,11 |   29|R$ 8.724,03 | 

|-----|------------|-----|------------| 

|   30|R$ 7.699,90 |   30|R$ 8.854,89 | 

|_____|____________|_____|____________
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ANEXO XVI - TABELA DE VENCIMENTOS PARA 
 
CARGO DE MÉDICO - 40H 
 
CURSO SUPERIOR - A 
ESPECIALIZAÇÃO - B 

 
 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 12/12/2018

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.

  __________________________________________________________________ 

|                    |  CURSO SUPERIOR - A  |  ESPECIALIZAÇÃO - B  | 

|        NÍVEL       |----------------------|----------------------| 

|                    |      VENCIMENTO      |      VENCIMENTO      | 

|====================|======================|======================| 

|                   1|          R$ 10.500,00|          R$ 12.075,00| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   2|          R$ 10.657,50|          R$ 12.256,13| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   3|          R$ 10.817,36|          R$ 12.439,97| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   4|          R$ 10.979,63|          R$ 12.626,57| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   5|          R$ 11.144,33|          R$ 12.815,97| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   6|          R$ 11.311,49|          R$ 13.008,21| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   7|          R$ 11.481,16|          R$ 13.203,34| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   8|          R$ 11.653,38|          R$ 13.401,39| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                   9|          R$ 11.828,18|          R$ 13.602,41| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  10|          R$ 12.005,61|          R$ 13.806,45| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  11|          R$ 12.185,69|          R$ 14.013,54| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  12|          R$ 12.368,48|          R$ 14.223,75| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  13|          R$ 12.554,00|          R$ 14.437,10| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  14|          R$ 12.742,32|          R$ 14.653,66| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  15|          R$ 12.933,45|          R$ 14.873,47| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  16|          R$ 13.127,45|          R$ 15.096,57| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  17|          R$ 13.324,36|          R$ 15.323,02| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  18|          R$ 13.524,23|          R$ 15.552,86| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  19|          R$ 13.727,09|          R$ 15.786,16| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  20|          R$ 13.933,00|          R$ 16.022,95| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  21|          R$ 14.142,00|          R$ 16.263,30| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  22|          R$ 14.354,13|          R$ 16.507,25| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  23|          R$ 14.569,44|          R$ 16.754,85| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  24|          R$ 14.787,98|          R$ 17.006,18| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  25|          R$ 15.009,80|          R$ 17.261,27| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  26|          R$ 15.234,95|          R$ 17.520,19| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  27|          R$ 15.463,47|          R$ 17.783,00| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  28|          R$ 15.695,43|          R$ 18.049,74| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  29|          R$ 15.930,86|          R$ 18.320,49| 

|--------------------|----------------------|----------------------| 

|                  30|          R$ 16.169,82|          R$ 18.595,30| 

|____________________|______________________|______________________| (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 30/2017)
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