
LEI 793 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 
 

Altera dispositivos da Lei 624/2005 
que Institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 
 
 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída 
pelo art. 11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  - Ficam  criados, no âmbito da Prefeitura Municipal,  no plano de 
cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, os seguintes cargos, com os 
respectivos requisitos mínimos para provimento,  número de cargos, jornada de 
trabalho semanal, nível de vencimentos e grau inicial: 
 

I – No quadro de provimento efetivo: 
 

Denominação No.de  
Cargos 

Jornada de 
trabalho  
semanal 

Nível de 
vencimentos e 
grau inicial 

Agente de segurança 
 

6 44h VIII-A 

Arquiteto urbanista 
 

1 40h XVI-A 

Biólogo  
 

1 44 h XIV-A 

Bioquímico  
 

1 40 h XVI-A 

Engenheiro Civil 
 

2 40 h XVI-A 

Farmacêutico 
 

1 40 h XVI-A 

Guia Turístico 
 

1 44 h III-A 

Operador de ETA 
 

1 44 h V-A 

Técnico em Edificações 
 

2 44 h XII-A 

Técnico em estradas e vias 
públicas 
 

1 44 h XII-A 

Técnico em informática 
 

2 44 h XII-A 
 



Técnico em meio ambiente 1 44h XII-A 

Técnico em prótese dentária 
 

1 44h XII-A 

Técnico em química 
 

1 44h XII-A 

Técnico em sonorização 
 

1 44h XII-A 

Técnico mecânico 
 

1 44h XII-A 

 
 

II – No quadro de Provimento em Comissão: 
 

Denominação No.de  
Cargos 

Jornada  
semanal 

Nível de 
vencimentos e 
grau inicial 

Assessor jurídico para  
assistência social 

1 40 horas R$ 3.600,00 

Assessor Jurídico 1 40 horas 95% do CC- 
10 

 
Parágrafo único – Fazem parte integrante desta Lei os Anexos I e II 

contendo a descrição e especificação  das respectivas atribuições bem como os 
requisitos mínimos para provimento dos cargos criados nesta Lei. 
 
 

Art. 2º  – Ficam acrescentadas os seguintes números de vagas aos cargos já 
existentes, de provimento efetivo,   no plano de cargos, carreiras e vencimentos da 
Prefeitura Municipal: 
 

Denominação Número de vagas 
aumentadas 

Agente administrativo 1 
 

Assistente social 1 
 

Auxiliar de biblioteca  
 

2 

Auxiliar administrativo 
  

20 

Auxiliar de consultório dentário 1 
 

Auxiliar de laboratório 1 
 

Auxiliar de serviços gerais  50 



 

Bombeiro hidráulico 1 
 

Carpinteiro  
 

2 

Contador 1 
 

Eletricista  
 

2 

Enfermeiro  
 

2 

Fiscal de obras  
 

1 

Fiscal de postura 1 
 

Fiscal de renda e tributos 1 
 

Fiscal de vigilância sanitária 1 
 

Fisioterapeuta 1 
 

Fonoaudiólogo  
 

1 

Motorista I 
 

10 

Motorista II 10 
 

Nutricionista 1 
 

Oficial administrativo 
 

10 

Operador de máquinas 
 

2 

Operário 
 

22 

Pedreiro 
 

10 

Pintor 
 

2 

Psicólogo 
 

1 

Recepcionista 
 
 

5 

Técnico agrícola 1 



 

Técnico em contabilidade 
 

2 

Técnico em enfermagem 
 

5 

Técnico em patologia 1 
 

Técnico em radiologia 1 
 

Terapeuta ocupacional  
 

1 

Vigia 
 

20 

 
Art. 3º - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados 

recursos do orçamento vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em 
anexo. 

 
Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de outubro de 2009 
 
 
 
Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Secretário de Governo 
 
 
 
Raimundo Nonato Barcelos 
Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO  E  ESPECIFICIAÇÃO  DE  CARGO  EFETIVO 
 
 

DENOMINAÇÃO:  AGENTE DE SEGURANÇA 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo +  Bom condicionamento físico + Curso de técnica de defesa 
pessoal ministrado ou reconhecido pela Polícia Federal. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Controlar a movimentação e permanência de pessoas como medida de segurança, 
veículos e bens materiais procedendo a identificação e registros dos mesmos 
quando exigidos; organizar filas de atendimento; atender ao público e o telefone, 
prestando informações; receber e conferir senhas,  ingressos, tickets e outros 
quando designado pela chefia; solicitar documento de identificação, conforme 
normas estabelecidas pela Unidade, para permitir ou impedir o acesso às 
dependências do local de trabalho;  efetuar inspeção pelos prédios e imediações, 
examinando portas, janelas, portões e alarmes, atentando para eventuais 
anormalidades, responsabilizando-se pela guarda das chaves; registrar sua 
passagem pelos postos de controle; operar equipamento de vigilância eletrônica em 
geral; combater pequenos incêndios e focos e comunicar autoridade competente 
sobre focos de incêndio e pessoas suspeitas com uso e tráfico de tóxico, tentativa 
de furto, atos obscenos, vandalismo e outros delitos; atender eventos diversos e 
fazer a vigilância em locais especiais, quando escalados; impedir manifestações 
eventos no local de trabalho, bem como a entrada de vendedores ambulantes e 
assemelhados sem prévia autorização; recolher, guardar e devolver objetos 
pessoais dos usuários/pacientes; comunicar irregularidades verificadas e 
necessidades de atendimento imediato a pacientes, bem como controlar e entregar 
ficha de atendimento; comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida 
durante seu plantão para que sejam tomadas as devidas providências; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática, se necessário; 
realizar outras tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 
 
 

DENOMINAÇÃO:  ARQUITETO URBANISTA 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Curso Superior de Arquitetura e Urbanismo + registro no conselho competente. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 



Atuar para o desenvolvimento e acompanhamento de projetos arquitetônicos e 
urbanísticos;  conforto ambiental, instalações regulares e especiais/Subdivisão do 
espaço urbano; estudos e definições de áreas de restrição ambiental, áreas 
edificantes, áreas de livre acesso público, áreas destinadas a equipamentos 
comunitários; atuar para a organização de parcelamentos residenciais, comerciais, 
e/ou de serviços; organização e detalhamento de sistemas viários e de circulação 
(trânsito e transportes);  diretrizes de saneamento básico; levantamentos 
topográficos, estudos de greides;  bacias hidrográficas e de drenagem; estações de 
tratamento e pontos de disposição final dos efluentes; análise de impactos 
ambientais, aspectos climáticos; zoneamento e normas complementares de uso e 
ocupação do solo; atuar no desenvolvimento e acompanhamento de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos, com utilização de sistemas de computação aplicada à 
arquitetura – domínio e experiência dos softwares Autocad e Excel, técnicas 
construtivas; sistemas construtivos de edificações, projetar e fiscalizar construções 
de concreto armado, aço e madeira. formas, escoramentos, armações para 
concreto; materiais de construção, levantamento de materiais;  acompanhar fases da 
construção, planejamento, cronogramas físico-financeiros, planilhas de custo; 
participar da definição e execução do planejamento urbano da cidade, distritos e 
povoados; participar de reformulações e atualizações do Código de Obras do 
Município; elaborar projetos arquitetônicos de interesse da Prefeitura; coordenar  os 
serviços de fiscalização, medição e acompanhamento de obras do Poder Público 
Municipal; coordenar o uso e ocupação do solo, nos moldes da legislação em vigor.  
 
 

 

DENOMINAÇÃO: BIÓLOGO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Curso superior de Biologia ou ciências biológicas ou engenharia ambiental + registro 
no conselho competente. 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Coordenar projetos ambientas; planejar, implementar, gerenciar e coordenar 
atividades; orientar e realizar pesquisas e estudos científicos ambientais de 
interesse de interesse público; realizar vigilância, identificação, prevenção e manejo 
integrado de animais sinantrópicos de importância em Saúde Pública; executar 
atividades laboratoriais envolvendo diagnóstico de zoonoses e doenças transmitidas 
por vetores; produção de imunoreagentes; análise de alimentos e de água; executar 
atividades de vigilância relacionadas a produtos e serviços de interesse da 
comunidade, bem como vistoria zoosanitária, na sua área de competência; executar 
ações de identificação e controle de agravos e riscos relacionados à saúde 
ambiental; promover ações educativas com interfaces intersecretariais e com a 
comunidade; promover treinamento, orientação, supervisão e avaliação das 
atividades de servidores e estagiários na sua área de competência; emitir requisição 
de compras de material biológico e serviços;  receber, avaliar, aprovar e liberar 



laudos técnicos;  avaliar, aprovar e liberar material e serviços especiais biológicos;  
controlar o armazenamento de descartes químicos e seus registros; realizar outras 
tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 
 
 

 

DENOMINAÇÃO: BIOQUÍMICO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Curso superior de Bioquímica + registro no Conselho competente. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, 
parasitológicos, citológicos e outros; orientar e supervisionar o trabalho de auxiliares 
na realização de exames e testes relativos à patologia clínica; elaborar relatórios e 
pareceres diagnósticos, resultantes de testes, análises e experiências; preencher e 
assinar laudos resultantes dos exames realizados; controlar a qualidade dos exames 
realizados no laboratório; efetuar atendimento ao público; participar da programação 
e execução do aperfeiçoamento de pessoal; requisitar material, o equipamento e 
aparelhos necessários ao desenvolvimento das atividades do laboratório, bem como 
providenciar a manutenção dos mesmos; substituir o farmacêutico quando 
designado; zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho; comunicar 
qualquer irregularidade detectada; elaborar escala de férias do pessoal, manter 
atualizados os registros de ações de sua competência; cumprir e fazer cumprir as 
normas do setor; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a natureza do 

trabalho. 

 
 
 
 
 

DENOMINAÇÃO:  ENGENHEIRO CIVIL 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Curso superior de engenharia civil + Inscrição no CREA – Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Projetar, executar e fiscalizar obras de interesse do Município; elaborar projetos e 
cálculos de concreto armado para obras; conferir cálculos e preços unitários em 
folhas de medição de serviços empreitados; proceder a exames de subdivisão e 
urbanização de terrenos e fazer estudos de grades; examinar plantas de instalações 
arquitetônicas, hidráulicas e elétricas projetadas, indicando as correções 
necessárias; elaborar cálculos de canalização de córregos de área de vazão das 
bacias hidrográficas dos mesmos; orientar e assistir técnica e administrativamente 
seus auxiliares de trabalhos; elaborar relatórios e pareceres sobre assuntos técnicos 



e despachar ao superior hierárquico; projetar, calcular, orçar e fiscalizar as obras e 
instalações elétricas; distribuir tarefas e orientar o trabalho de subordinados; 
assessorar o secretário municipal nos assuntos inerentes à sua área específica de 
atividades; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 

 
 
 

DENOMINAÇÃO: FARMACÊUTICO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Curso superior de Farmácia + registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas de acordo com as prescrições 
médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de 
medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e 
distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas 
tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação 
farmacêutica e aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras 
dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o 
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo 
Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de 
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos 
demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar nas 
ações de vigilância epidemiológica e sanitária; participar ou gerenciar programas na 
área de farmácia voltados a interesses do município; realizar outras tarefas afins, 
compatíveis com a natureza do trabalho. 
 

 
 

DENOMINAÇÃO: GUIA TURÍSTICO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Acompanhar grupos, seja de turistas, estudantes ou moradores do próprio 
município; coletar e analisar dados, visando a elaboração de programas de 
divulgação do município; fiscalizar e colaborar em feiras artesanais; eventos 
populares, projetos culturais, prestar informações turísticas; realizar outras tarefas 
afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 

 
 
 
 



DENOMINAÇÃO: OPERADOR DE ETA – ESTAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desenvolver atividades de operação de conjuntos moto-bombas em estações de 
tratamento e elevatória; efetuar limpeza dos equipamentos dos poços de sucção e 
do local de trabalho, incluindo demais instalações; conferir o funcionamento das 
bombas; executar a lavagem em reservatórios e decantadores; controlar o nível dos 
reservatórios; preparar soluções de sulfato e cal; limpar tanques de preparo de 
soluções de sulfato e cal; fazer limpeza diária dos filtros; efetuar troca de cilindros de 
cloro; receber e conferir produtos químicos (sulfato, cal, flúor e cloro) entregues na 
ETA e organizar local ideal para armazenamento dos mesmos; realizar outras 
tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 

 
 
 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar tarefas relacionadas ao cálculo, orçamento, direção e fiscalização de 
construções de redes de água e esgoto; acompanhar e executar projetos de redes 
de água e esgoto; calcular, orçar, dirigir e fiscalizar obras, construção, reforma e 
ampliação de edifícios; executar projetos urbanísticos; realizar, em laboratórios 
especializados, estudos, ensaios e pesquisas relacionados com o aproveitamento de 
matérias-primas, processos de industrialização ou de aplicação de produtos 
variados; fazer cálculos específicos para a confecção de mapas e registros 
cartográficos; elaborar laudo de avaliação para fins administrativos, fiscais ou 
judiciais, mediante vistoria dos imóveis; examinar processos e emitir pareceres de 
caráter técnico; acompanhar execução  do plano diretor; inspecionar 
estabelecimentos e obras; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a natureza 
do trabalho. 

 
 
 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM  ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 



 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar estudos no local da obra, procedendo a medições, demarcações e 
mapeamento de terras, para auxiliar na abertura, construção e conservação de 
rodovias, estradas e vias urbanas;  orientar e controlar a execução técnica dos 
projetos da própria Prefeitura ou terceirizados, colaborando na supervisão dos 
trabalhos de locação, terraplenagem e pavimentação de rodovias e vias urbanas e 
construção de vias permanentes ferroviárias, para assegurar a observância aos 
prazos estabelecidos e especificações técnicas; orientar e controlar a execução de 
obras complementares, como bueiros, pontes, viadutos e túneis, seguindo os 
projetos elaborados, para garantir a perfeição dos trabalhos; aprovar a programação 
para execução de obras, mensal e anual; executar esboços e desenhos técnicos de 
especialidade, orientando-se por plantas e especificações técnicas e utilizando 
instrumentos de desenhos apropriados, para orientar trabalhos de execução, 
manutenção ou reparo; proceder aos ensaios de materiais, testes e verificações da 
qualidade das obras, segundo especificações e os cronogramas de execução, para 
comprovar a qualidade dos materiais, obras ou serviços; articular suas atividades 
com a direção técnica e os agentes mantendo permanente contato com os mesmos, 
para assegurar o cumprimento da programação traçada; realizar outras tarefas afins, 
compatíveis com a natureza do trabalho. 
 

 
 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Participar do desenvolvimento de projetos, elaboração, implantação, manutenção, 
documentação e suporte de sistemas e hardware, bem como de executar serviços 
programados; participar do projeto, construção, implantação e da documentação no 
que tange ao desenvolvimento de sistemas; estudar as especificações de 
programas, visando sua instalação; elaborar programas de computação; depurar 
novos produtos, bem como sua documentação; preparar, operar, manipular, 
acompanhar e verificar os resultados dos processamentos de rotinas ou de 
programas de aplicações; executar serviços programados, procurando utilizar os 
equipamentos da maneira mais eficiente possível; manter e dar suporte em 
sistemas, produtos e hardware, bem como em treinamento; prestar atendimento 
técnico, bem como dar suporte ao usuário; executar atividades pertinentes a redes e 
teleprocessamento; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho; realizar outras tarefas afins, 
compatíveis com a natureza do trabalho. 

 



 
 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio Completo (Curso técnico na área) + registro no conselho competente. 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na elaboração de projetos ambientas; auxiliar no planejamento, pesquisas e 
estudos científicos ambientais de interesse público;Atuar no planejamento e 
administração, das diretrizes, normas e limites para a ocupação atual e futura do 
ambiente; avaliar a dimensão das alterações ambientais provocadas por ações 
antrópicas sobre o meio ambiente; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a 
natureza do trabalho. 
 

 
 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM  PRÓTESE DENTÁRIA 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Confeccionar e reparar próteses dentárias; confeccionar moldeiras e moldes de 
próteses dentárias; executar montagem das próteses dentárias; fundir metais para 
obter peças de prótese dentária; confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese 
dentária; corrigir e eliminar deficiências de peças dentárias.; confeccionar aparelhos 
protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares; providenciar materiais 
necessários para a execução de serviços; encaminhar serviços para empresas 
especializadas, quando necessário; operar instrumentos e equipamentos destinados 
à realização dos serviços; colaborar em programas e em projetos dando suporte 
técnico; auxiliar professores e alunos em aulas praticas e estágios; trabalhar 
segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e higiene; zelar pela 
manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; realizar outras tarefas afins, compatíveis 
com a natureza do trabalho. 
 
 
 
DENOMINAÇÃO:  TÉCNICO EM QUÍMICA 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 



Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar atividades pertinentes à operação de estações de tratamento de água, 
operação de equipamentos, manobras de registros e comportas; desenvolver 
atividades de análises químicas de água; realizar análises de parâmetros: PH, cor, 
turbidez, cloro e flúor; auxiliar na elaboração de meios de cultura e reagentes e seus 
respectivos envases; efetuar a digitação de resultados analíticos; preparar e receber 
frascos, fichas e caixas de coleta e controlar sua distribuição dentro do laboratório; 
efetuar limpeza ou esterelização dos materiais (frascos e vidrarias) utilizados nas 
análises; efetuar o controle do transporte das caixas de coletas aos sistemas; 
realizar extrações de amostras em fase líquida para análises laboratoriais, efetuar 
analise dos parâmetros exigidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde e testes 
de jarro para dosagem de sulfato; desenvolver atividades de operação das estações 
de tratamento de água (ETA); desenvolver análises laboratoriais; registrar dados 
operacionais; preparar solução de produtos químicos; realizar pequenas 
manutenções de equipamentos; controlar a qualidade da água; controlar o nível dos 
reservatórios; executar a limpeza dos tanques de fluoculação e decantação; 
executar limpeza diária dos filtros; controlar dosagens de flúor, sulfato, cal e cloro na 
água; efetuar troca de cilindros de cloro; conferir qualidade dos produtos químicos 
entregues na ETA (sulfato, flúor, cal e cloro) e organizar local ideal para 
armazenamento das mesmas; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a 
natureza do trabalho. 
 
 
 
 
 
 
DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio Completo (Curso técnico na área) + registro no conselho competente 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; fazer o mapa de som, bem 
como realizar os serviços de sonorização dos shows, apresentação, eventos e 
espetáculos teatrais promovidos pela Prefeitura ou de interesse da Prefeitura 
Municipal; colaborar na configuração, operação e monitoramento de sistemas de 
sonorização de bandas e shows que a Prefeitura vier a contratar ainda que com 
terceiros; realizar outras tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 

 
 

 



DENOMINAÇÃO: TÉCNICO MECÂNICO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo (curso técnico na área) + Registro no Conselho 
Competente. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Assessorar tecnicamente o recebimento dos equipamentos mecânicos, conferindo 
as especificações; auxiliar na elaboração e execução técnica de projetos de 
equipamentos e instalações mecânicas; aperfeiçoar máquinas e equipamentos de 
funcionamento mecânico; controlar os equipamentos no período de garantia; 
registrar o desempenho dos equipamentos mecânicos para avaliação de eficiência 
da utilização dos mesmos; efetuar manutenção, transporte, limpeza, montagem, 
instalação e operação de equipamentos mecânicos, motores e similares; auxiliar na 
elaboração de projetos para fabricação ou adaptação de sistemas mecânicos em 
geral; interpretar desenhos, esquemas e especificações técnicas, orientando sua 
execução; utilizar ferramentas, equipamentos de soldagem, aparelhos de medição e 
apetrechos mecânicos, para execução de suas tarefas; auxiliar em trabalhos de 
pesquisa, ensino e extensão referentes à área mecânica; manter equipamentos e a 
unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas; participar de programas de treinamento, quando 
convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; realizar outras tarefas afins, compatíveis 
com a natureza do trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICIAÇÃO DE  
CARGO EM COMISSÃO 

 
 

DENOMINAÇÃO:  ASSESSOR JURÍDICO PARA  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Superior de Direito + Registro na OAB-Ordem dos Advogados do Brasil 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar na curadoria especial, nos casos previstos em lei; exercer a defesa da criança 
e do adolescente considerados necessitados na forma da lei; atuar junto aos 
estabelecimentos policiais, prisionais, penitenciários e de internação de 
adolescentes e de adultos incapazes visando a assegurar, ao necessitado na forma 
da lei, a defesa dos direitos e garantias individuais e da cidadania; assegurar aos 
seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, a ampla defesa com os 
meios e recursos a ela inerentes em todos os graus de jurisdição; atuar junto aos 
juizados especiais, cíveis e criminais, bem como junto  ao Conselho  Tutelar; 
promover judicialmente, perante os órgãos do Poder Judiciário e extrajudicialmente, 
a assistência dos interesses dos necessitados na forma da lei, buscando, 
preferencialmente, a conciliação da lide entre as partes envolvidas; atuar na ação 
penal privada e na subsidiária da pública; atuar nas ações civis de qualquer natureza 
ou matéria; patrocinar a defesa em ação penal; sempre na defesa dos interesses 
dos necessitados na forma da lei; patrocinar os direitos e os interesses do 
consumidor lesado que seja considerado necessitado na forma da lei; atuar na 
reparação dos direitos do necessitado na forma da lei vítima de torturas, abusos 
sexuais, discriminação étnica, sexual ou religiosa, ou qualquer outra forma de 
opressão ou violência, notadamente dos portadores de necessidades especiais; 
exercer a defesa da mulher necessitada na forma da lei; realizar outras tarefas afins, 
compatíveis com a natureza do trabalho. 
 

 

DENOMINAÇÃO:  ASSESSOR JURÍDICO 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino Superior de Direito + Registro na OAB-Ordem dos Advogados do Brasil 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Assessorar juridicamente a Prefeitura em todos os assuntos que digam respeito à 
administração pública; elaborar e dar forma jurídica a projetos de leis, decretos, 



portarias, resoluções. Atender a  pedidos e emitir pareceres escritos ou verbais e 
informações. Elaborar relatórios, ofícios, certidões, requerimentos, atestados e 
demais atos próprios da administração pública; assessorar juridicamente o trabalho 
das secretarias; representar, quando solicitado,  o Município em encontros, 
seminários, cursos e demais eventos; representar o Município ativa e passivamente 
em ações extrajudiciais ou judiciais em qualquer juízo, instância ou tribunal, ainda 
que fora da comarca; atuar nos processos de licitação e contratos administrativos, 
emitindo pareceres, orientando e corrigindo a elaboração de peças; realizar outras 
tarefas afins, compatíveis com a natureza do trabalho. 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


