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LEI MUNICIPAL Nº 4.428/2018. 
INCLUI E ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 
1.953, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE DISPÕE 
SOBRE O QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS 
DO MUNICÍPIO, ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA 
DOS SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor,  
FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 
Art. 1º. São criados os seguintes cargos efetivos, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, 

de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001: 
 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Agente de Fiscalização 1 10 

Agente de Patrimônio 1 8 

Assistente Administrativo Escolar 2 5 

Auxiliar de Saúde Bucal 2 4 

Controlador Interno 1 10 
Educador Físico 1 8 

Fiscal Sanitário 1 8A 
Fisioterapeuta 1 7 

Psicopedagogo 1 9 
Parágrafo único. As especificações das categorias funcionais dos cargos de provimento 

efetivo, criados pelo caput do presente artigo, são as que constituem o Anexo I desta Lei, que integrará 
o Anexo I da Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Art. 2º. Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, de que trata o art. 3º da 

Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001, mais vagas para os seguintes cargos efetivos: 
 

Denominação da Categoria 
Funcional 

Número de Cargos 
existentes 

Número de Cargos 
criados nesta Lei 

Total de Cargos Criados 

Monitor 10 4 14 

Doméstica 40h 10 8 18 

Psicólogo 2 1 3 

Enfermeiro Padrão 4 2 6 
Técnico de Enfermagem 4 8 12 

Nutricionista 1 1 2 

Vigilante 8 3 11 

Assistente Social 1 1 2 

Engenheiro Civil 1 1 2 
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Parágrafo único. As especificações das categorias funcionais dos cargos de provimento 
efetivo, criados pelo caput do presente artigo, são as que constam no Anexo I da Lei Municipal nº 1.953, 
de 28 de dezembro de 2001. 

 
Art. 3º. Ficam alteradas as especificações das categorias funcionais dos cargos de provimento 

efetivo de Agente Administrativo Auxiliar e de Monitor, que constituem parte do Anexo I da Lei Municipal 
nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001, que passa a viger com a redação constante no Anexo II da presente 
Lei. 

 
Art. 4º. Declara a desnecessidade e ficam extintos do Quadro de Cargos de Provimento 

Efetivo, de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001 e alterações 
posteriores, cargos efetivos, conforme discriminação que segue: 

 

Denominação da Categoria 
Funcional 

Número de Cargos 
existentes 

Número de Cargos 
extintos nesta Lei 

Total de 
Cargos 
Criados 

Total de 
Cargos 

Ocupados 

Contínuo 4 3 1 1 
Doméstica 20h 34 21 13 13 

Operador de Britador 1 0 1 1 
Técnico em Higiene Bucal 3 2 1 1 

Assessor Técnico 1 1 0 0 

Auxiliar de Serviço Social 6 6 0 0 
Auxiliar de Tricoteira 1 1 0 0 

Inspetor Fazendário 2 2 0 0 
Instalador Hidráulico 3 3 0 0 

Técnico em Contabilidade 1 1 0 0 

Topógrafo 1 1 0 0 

 
Parágrafo único. Os cargos de Contínuo, Doméstica 20h, Operador de Britador e Técnico em 

Higiene Bucal, atualmente providos, serão extintos à medida que vagarem. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SEBERI/RS, 05 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
           CLEITON BONADIMAN 

         PREFEITO MUNICIPAL 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO 
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 57/2018 
 
 

Através da Lei nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001, o Município de Seberi estabeleceu o 
plano de carreira dos servidores e os quadros de cargos e funções públicas do município, dando 
cumprimento ao que dispunha, na época, a legislação pertinente. 

 
A Legislação pertinente vem sofrendo seguidas modificações, através da edição de novas leis, 

à medida que existe a necessidade de acompanhar as mudanças sociais, científicas, tecnologias e locais, 
que se impõe. 

 
Ressaltamos que a Lei Municipal, durante esse período, vem sofrendo adequações. Com a 

presente proposta também apresentamos novas alterações que se fazem necessárias, uma vez que a 
mesma carece de atualização de diversos de seus dispositivos, a fim de adaptá-la à realidade social, 
técnica, científica e profissional que hoje a sociedade como um todo, vêm enfrentando, de modo 
particular no tocante às alterações legais quanto à vida profissional dos envolvidos no serviço público 
municipal. 

 
O Projeto de Lei, que ora é encaminhado para apreciação do Poder Legislativo de nosso 

Município, tem a finalidade de introduzir algumas alterações na Lei básica dos Servidores municipais, a 
fim de adequá-la às novas determinações da legislação superior, no intuito de cumprir as exigências da 
legislação geral sobre o assunto, e também consolidar o plano de carreira dos servidores. 

 
Porém ressaltamos que a estrutura da carreira dos atuais servidores, tais como: classes, 

níveis e tempo de permanência para fins de promoção, coeficientes de vencimentos para fins de 
remuneração e gratificações permanecem inalterados. Outrossim informamos que a criação de novos 
cargos serão suportadas perla extinção de outros cargos, conforme demonstrado no projeto de lei, 
motivo pelo qual não se faz necessária a realização do impacto orçamentário. 

 
Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que se 
busca. 

 
Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para a 

aprovação deste Projeto de Lei, que rogamos seja incluído no expediente da próxima sessão, para exame 
e votação em regime de urgência urgentíssima, na forma e prazo regimental. 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 10 (Dez) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Exercer a fiscalização geral nas áreas tributária, sanitária, segurança, obras, indústria, comércio, serviços 
e transporte coletivo, de acordo com a pertinente legislação, realizando fiscalizações e 
acompanhamentos, efetuando notificações e embargos; verificar o cumprimento e a aplicação das 
determinações dos códigos Tributário, de Obras e Edificações, Administrativo e de Posturas, de Trânsito; 
registrar e comunicar irregularidades referentes a descumprimentos de normas legais nas suas áreas de 
atuação; executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, 
isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; intimar contribuintes  e 
pessoas, lavrar autos de infração; proceder a vistorias e diligências; prestar informações e emitir laudos 
e pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; conduzir veículos automotores quando a serviço; 
utilizar recursos de informática; executar demais tarefas correlatas e afins; e excepcionalmente executar 
tarefas que lhe forem determinadas pela autoridade superior, em casos de demandas especiais voltadas 
ao interesse público, de forma temporária. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, regime de escala, 
atendimento ao público, uso de uniforme e equipamentos de proteção; 
c) O exercício do cargo exige a prestação de serviços em todo o âmbito territorial Municipal, bem como 
a execução de atividades externas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos domingos e feriados, 
em estabelecimentos ou moradias que exijam controle ou vistoria, podendo haver compensação de 
horário. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo, em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências 
Jurídicas e Sociais (Direito), Economia ou Engenharia Civil; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Habilitação mínima para dirigir veículos automotores na Categoria A; 
k) Prestar caução como garantia. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE PATRIMÔNIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 (Oito) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar atividades de controle e registro de equipamentos e materiais permanentes; cumprir e fazer 
cumprir disposições legais referentes ao patrimônio; Gerir o estoque dos bens patrimoniais, bem como 
atestar, isolada ou com outros órgãos da administração, as notas fiscais dos bens patrimoniáveis 
entregues pelos fornecedores do Município de Seberi. Receber e conferir os bens patrimoniáveis 
entregues pelos fornecedores, conforme as especificações inseridas na nota de empenho; Entregar aos 
fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pelo Município e controlar o 
prazo de entrega; Controlar e armazenar os bens patrimoniados que compõem a reserva técnica do 
Município, para atendimento às demandas das unidades administrativas; Controlar a movimentação em 
sistema próprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade; Entregar aos 
fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pelo Município; Colher, quando 
necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens patrimoniáveis, o atestado do 
solicitante para fins do seu recebimento definitivo; Arquivar a documentação dos bens imóveis 
pertencentes ao Município; Tombar bens patrimoniados adquiridos ou recebidos em doação pelo 
Município; Receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à manutenção; registrar entrada 
de bens adquiridos, etiquetando e codificando-os; avaliar os bens patrimoniais; realizar processos de 
inventário anual e periódico; manter atualizados os registros de bens permanentes, controlando 
alterações de lotação; providenciar na baixa de bens fora de uso/inservíveis ou cujo conserto for 
inviabilizado, nos termos da legislação; conduzir veículos automotores quando a serviço; utilizar recursos 
de informática; executar demais tarefas correlatas e afins; e excepcionalmente executar tarefas que lhe 
forem determinadas pela autoridade superior, em casos de demandas especiais voltadas ao interesse 
público, de forma temporária. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, atendimento ao 
público e uso de uniforme. 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino médio completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 
j) Habilitação mínima para dirigir veículos automotores na Categoria A. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 5 (Cinco) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Executar serviços de secretaria e escritório com a finalidade de assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos 
administrativos junto à chefia da unidade escolar. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, 
relativas à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico 
e demais serviços de apoio administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, 
planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos 
necessários referentes aos mesmos; organizar as atividades pertinentes à unidade escolar; receber e 
protocolar documentos bem como expedi-los; manter atualizada a documentação de alunos e servidores 
das escolas; elaborar relatórios; digitar e digitalizar dados; despachar ofícios; organizar e manter 
atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ordens de serviço, ofícios e 
demais documentos; efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, 
transferência e conclusão de cursos nas escolas; responsabilizar-se pela guarda e expedição da 
documentação escolar dos alunos; manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema 
informatizado; responder ao censo escolar seja de forma tradicional ou digitalizada; atuar no 
levantamento de dados cadastrais para a manutenção e ampliação dos bancos de dados necessários; 
obter informações e fornecê-las aos interessados; Atender clientes, usuários e fornecedores; Manter 
atualizada a relação de bens patrimoniais do educandário; Organizar e manter arquivos da secretaria; 
Classificar, registrar e distribuir a correspondência; Redigir e datilografar correspondência ou 
documentos de rotina; Executar serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de 
compromissos, informações e atendimento telefônico; Prestar atendimento a pessoas e telefonemas; 
Controlar agendas e marcar entrevistas; Preparar agendas de assuntos; Auxiliar na elaboração da pauta 
para reuniões; Tratar da documentação para viagens; Controlar o fluxo de correspondência da unidade 
escolar; Ler, escriturar, redigir, datilografar, conferir e arquivar documentação da chefia da unidade 
escolar; Secretariar reuniões e outros eventos; Convocar, redigir atas e providenciar salas para reuniões; 
Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, atendimento ao 
público e uso de uniforme; 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino médio completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
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f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 4 (quatro) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Auxiliar o cirurgião-dentista (Odontólogo) no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, 
ambulatórios odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia, bem como executar as 
tarefas administrativas correspondentes. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para 
as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder 
à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental 
e materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos; cuidar 
da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; organizar e agenda clínica; acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde 
da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento; realizar as tarefas 
administrativas de organização e registro em fichários, utilizar recursos de informática; e executar demais 
tarefas correlatas afins. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, atendimento ao 
público, uso de uniforme e equipamentos de proteção; 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino médio completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
k) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CONTROLADOR INTERNO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 10 (Dez) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Contribuir para a melhoria e a eficiência da Gestão Pública através de ações de Planejamento, Avaliação, 
Verificação e Controle de todos os atos de gestão, e assegurar a eficácia dos métodos e procedimentos 
adotados pela administração com o propósito de garantir que a utilização de recursos esteja conforme 
as leis, regulamentos e políticas; que os recursos se encontrem resguardados contra o desperdício, a 
perda, o uso indevido, a dilapidação, ao furto e ao roubo; e que se obtenham, mantenham e se 
apresentem, equitativamente, dados confiáveis nos relatórios. Sugerir a implantação de Instrumentos de 
Controle nas diversas áreas da administração e assegurar a sua efetiva aplicação; avaliar o cumprimento 
das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual; verificar o atingimento das metas 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; verificar os limites e condições para a realização de 
operações de crédito e inscrição em restos a pagar; verificar, periodicamente, a observância do limite da 
despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; verificar 
providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; controlar a destinação de recursos públicos obtidos com a alienação de ativos; 
verificar o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal; controlar a execução 
orçamentária; avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e da despesa pública; 
verificar a correta aplicação de transferências voluntárias; controlar a transferência de recursos para os 
setores público e privado; avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município; 
verificar a escrituração das contas públicas; acompanhar a gestão patrimonial; apreciar os relatórios de 
gestão fiscal, assinando-os; avaliar os resultados obtidos pelo administrador na execução dos programas 
de governo e aplicação dos recursos orçamentários; avaliar as medidas de combate à sonegação e de 
melhoria da arrecadação, bem como de cobrança da dívida ativa; apontar as falhas dos expedientes 
encaminhados e indicar as soluções; verificar a implementação das medidas recomendadas; orientar e 
expedir atos normativos para os órgãos setoriais; elaborar o seu regimento interno, a ser baixado por 
Decreto do Executivo; criar condições para atuação do controle externo; avaliar o cumprimento de 
aplicação de mínimos constitucionais, a exemplo da Educação e Saúde e a correta aplicação dos recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB; utilizar recursos de informática; executar demais tarefas correlatas e afins; e 
desempenhar outras atividades estabelecidas em Lei ou regulamento. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, serviços fora do horário 
normal de expediente e atendimento ao público. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
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c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo, em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Jurídicas e Sociais (Direito) ou Gestão Pública; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: EDUCADOR FÍSICO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 8 (oito) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Promover a saúde das pessoas através da prática de atividades físicas, planejar, supervisionar e coordenar 
programas de atividades físicas, esportivas e recreativas; acompanhar e orientar as pessoas durante a 
prática de esportes ou exercícios físicos, desde crianças em idade escolar, pacientes que buscam a 
recuperação de movimentos, pessoas com deficiência física (PCDs) e idosos em geral e que necessitam 
de cuidados específicos; formar e treinar atletas. Participar de reuniões com profissionais das Estratégia 
de Saúde da Família - ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; planejar 
ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de 
forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; 
realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho municipal de saúde do impacto das ações 
implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; formar grupos de atividade física com crianças 
com sobrepeso e obesidade utilizando os espaços públicos já existentes; formar grupos de ginástica, 
caminhada, Tai Chi Chuan, Yoga, entre outros, para crianças, jovens, adultos e idosos utilizando os 
espaços públicos já existentes; formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os 
espaços públicos já existentes; avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; oferecer 
orientações que promovam o auto cuidado e a prevenção de riscos em todas as suas ações; mobilizar a 
comunidade para participar da comemoração do dia mundial da atividade física; integrar-se na rede de 
serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, 
mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área 
de ensino e prática esportiva; elaborar programas e plano de trabalho; controle e avaliação de 
rendimento; utilizar recursos de informática; e executar demais tarefas correlatas e afins. 

 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, atendimento ao público, 
uso de uniforme e equipamentos de proteção. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo, em Educação Física; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL SANITÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 8A (Oito A) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar os serviços de fiscalização sanitária com o Poder de Polícia estabelecido na Legislação pertinente, 
tendentes a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde. Realizar os serviços de fiscalização sanitária estabelecidas na Legislação Municipal, Estadual e 
Federal aplicável, tendentes a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde visando: o controle no âmbito do Município de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; o controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde; o 
controle das radiações ionizantes e eletromagnéticas e das substâncias, produtos e equipamentos que as 
produzem; o controle da circulação e demais formas de comercialização de bens e produtos e da 
prestação de serviços; o controle do exercício de atividades profissionais, diretamente relacionadas com 
a saúde, excluída a fiscalização do exercício de profissões regulamentadas; o controle de sangue e 
hemoderivados, órgãos e tecidos, imunobiológicos e de leite humanos, em todas as etapas da coleta ao 
consumo, podendo, para tanto, aplicar as penalidades legais em caso de infrações; conduzir veículos 
automotores quando a serviço; utilizar recursos de informática; executar demais tarefas correlatas e 
afins; e excepcionalmente executar tarefas que lhe forem determinadas pela autoridade superior, em 
casos de demandas especiais voltadas ao interesse público, de forma temporária. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, regime de escala, 
atendimento ao público, uso de uniforme e equipamentos de proteção; 
c) O exercício do cargo exige a prestação de serviços em todo o âmbito territorial Municipal, bem como 
a execução de atividades externas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos domingos e feriados, 
em estabelecimentos ou moradias que exijam controle ou vistoria, podendo haver compensação de 
horário. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
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h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe; 
k) Habilitação mínima para dirigir veículos automotores na Categoria A; 
l) Prestar caução como garantia. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 7 (Sete) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Realizar sessão 
de fisioterapia em patologias diversas. Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-
cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; 
prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; 
estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos 
específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, 
confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar 
condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos 
pacientes.Habilitar pacientes: Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-
cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de 
habilitação pós-cirúrgicos; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de 
reeducação pré e pós-parto; habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e 
independência em atividades de vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de 
vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). Orientar pacientes e familiares: Explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar e executar técnicas 
ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Promover campanhas 
educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos. Utilizar recursos de informática. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 20 (vinte) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, regime de escala, 
atendimento ao público, uso de uniforme e equipamentos de proteção; 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo, em Fisioterapia; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe; 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PSICOPEDAGOGO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 9 (Nove) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Atuar nas áreas da educação, saúde e assistência social, utilizando métodos, instrumentos e recursos 
próprios para compreender, promover, diagnosticar e intervir nos processos individuais ou grupais de 
aprendizagem, colaborando para a compreensão dos processos e relações sob o contexto psico-sócio-
históricos; executar atividades específicas, realizar o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento 
dos problemas de aprendizado, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição pública no âmbito 
municipal, visando a solução dos mesmos. Nas instituições escolares, atuar preventivamente de forma a 
garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem para todos; avaliar as relações vinculares relativas 
a: professor/aluno, aluno/aluno, família/escola, fomentando as interações interpessoais para intervir nos 
processos do ensinar e aprender; enfatizar a importância de que o planejamento deve contemplar 
conceitos e conteúdos estruturantes, com significado relevante e que levem a uma aprendizagem 
significativa, elaborando as bases para um trabalho de orientação do aluno na construção de seu projeto 
de vida, com clareza de raciocínio e equilíbrio; identificar o modelo de aprendizagem do professor e do 
aluno e intervir, caso necessário, para torná-lo mais eficaz; assessorar os docentes nos casos de 
dificuldades de aprendizagem; encaminhar e acompanhar, quando necessário, os casos de dificuldades 
de aprendizagem para atendimento com especialistas em centros especializados; mediar a relação entre 
profissionais especializados e escola nos processos terapêuticos; participar de reuniões da escola com as 
famílias dos alunos colaborando na discussão de temas importantes para a melhoria do crescimento de 
todos que estão ligados a instituição; atender, se necessário, funcionários da escola que possam 
necessitar de uma orientação quanto ao desempenho de suas funções no trato com os alunos. Nos 
centros públicos multiprofissionais, participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção 
das dificuldades dos estudantes encaminhados; realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de 
aprendizagem dos estudantes encaminhados pelas escolas, creches e órgãos públicos; orientar pais e 
professores na condução das ações propostas aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, 
adequando-a individualmente; identificar alunos com produções escolares inadequadas à sua faixa 
etária, nos âmbitos cognitivo e social e fazer as orientações e encaminhamentos necessários; realizar, em 
parceria com a coordenação e direção, encontros com pais e professores para discutirem e planejarem 
mecanismos de intervenção que favoreçam o processo de aprendizagem da comunidade envolvida; 
acompanhar a indicação e o processo de inclusão do aluno com atendimento psicopedagógico dos 
centros multiprofissionais; promover reuniões de estudo com professores e coordenadores que atuam 
nos centros; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção das dificuldades de 
aprendizagem em adultos da comunidade; detectar dificuldades de aprendizagem em adultos que 
procuram os centros; realizar intervenção com as dificuldades de aprendizagem dos adultos nesses 
centros; planejar junto à equipe, ações para a integração e desenvolvimento do adulto em seu ambiente 
de trabalho e de estudo, quando for o caso; realizar trabalhos psicopedagógico com idosos, preparando-
os para as novas e necessárias aprendizagens nessa faixa etária. Nas equipes gestoras do órgão público 
municipal, realizar avaliação diagnóstica institucional com o objetivo de levantar as necessidades e 
prioridades da instituição; avaliar a dinâmica das instituições quanto ao seu funcionamento e 
organização, verificando se os seus planos de ação atendem às suas necessidades e se estão em 
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articulação com o projeto político – educacional do sistema de ensino do qual faz parte; considerar as 
características das regiões ou instituições quanto ao seu contexto sócio-econômico-cultural, ao 
desenvolver o planejamento, organização e controle de estratégias para se atingir as metas propostas de 
qualidade nos processos do ensinar e do aprender; criar meios para o diálogo entre a comunidade, 
família, corpo docente, discente e administrativo, para debaterem as questões ligadas ao saber, aos 
conflitos e à tomada de decisões importantes para a fluidez do processo de aprendizagem e a qualidade 
profissional e relacional dos seus membros; interpretar as leis que regem a relação ensino-aprendizagem, 
entendendo que a escola promove a inserção do sujeito no mundo do conhecimento, podendo ampliar 
sua atuação através de projetos sociais; analisar e incentivar mudanças estruturais nas instituições, 
objetivando a melhoria das relações da aprendizagem entre todos os seus membros; instrumentalizar as 
equipes gestoras dos diferentes níveis administrativos com métodos e estratégias de atuação, 
considerando a importância do suporte técnico e afetivo contínuo; criar ações preventivas para promover 
a aprendizagem de qualquer modalidade, com o olhar multidisciplinar dirigido ao sujeito que aprende e 
ao que ensina; orientar e executar trabalhos na área de Psicopedagogia; assessorar e acompanhar as 
ações do Conselho Tutelar; utilizar recursos de informática; e executar demais tarefas correlatas e afins. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, noturno, plantão, regime 
de escala, intervenção junto à população, atendimento ao público, uso de uniforme e equipamentos de 
proteção. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo em Psicopedagogia ou ensino superior completo em Pedagogia 
ou Psicologia com especialização em Psicopedagogia; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
c) Registro profissional no respectivo Conselho de Classe. 
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ANEXO II 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILAR 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 6 (Seis) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Executar trabalhos administrativos e digitações, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. 
Redigir, datilografar e digitar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, 
relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas 
tributárias, patrimoniais, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e 
arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos e dados cadastrais através de terminais 
eletrônicos; operar com máquinas calculadoras, leitora de microfilmes, registradoras e de contabilidade; 
auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; 
proceder à classificação, separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos 
interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder à conferência 
dos serviços executados na área de sua competência; utilizar recursos de informática; atuar como auxiliar 
do Agente Administrativo; e executar demais tarefas correlatas e afins. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) O exercício do cargo poderá exigir o atendimento ao público. 
 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino médio completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MONITOR 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 3 (Três) 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar tarefas de monitorar, cuidar e educar as crianças e adolescentes, oportunizando o 
desenvolvimento das mesmas, atendendo questões específicas relativas aos cuidados, transporte, 
segurança e aprendizagens infantil. Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos 
educacionais de artes diversas: acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 
proceder, orientar e auxiliar crianças no que se refere à higiene pessoal, auxiliar a criança na alimentação; 
servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a 
coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as, quando necessário, para 
atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar 
primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene 
infantil, comunicando lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer 
incidente ou dificuldades ocorridas; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, 
confiando-as aos cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando se afastar, ou ao final do período 
de atendimento; apurar a frequência diária e mensal dos menores; zelar pelas crianças e adolescentes 
durante as atividades livres no pátio; em caso de necessidade, na hipótese de o professor solicitar a sua 
ajuda para acompanhamento dos alunos, monitorar a turma no período de aula; acompanhar as crianças 
e adolescentes em suas atividades educacionais como passeios, visitas, festas; outros eventos e 
atividades; garantir a segurança das crianças e adolescentes na Instituição e no transporte escolar 
durante o trajeto de ida e volta até a escola, inclusive no acompanhamento dos alunos desde o embarque 
no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, bem como no acompanhamento dos 
alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 
executar tarefas afins. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Prestação de serviço em mais de uma unidade, sujeito a trabalho externo, plantão, regime de escala, 
atendimento ao público, uso de uniforme e equipamentos de proteção. 
Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição 
Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino médio completo, na modalidade Normal (Magistério), ou Ensino superior completo 
em Pedagogia, habilitação para Educação Infantil ou séries/anos iniciais do Ensino Fundamental; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
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i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 


