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LEI COMPLEMENTAR N° 115, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 

CRIA CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O Prefeito Municipal de Assú, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam criados e incorporados ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal do 
Assú, os cargos efetivos a seguir: 
I – Secretaria Municipal de Saúde 
Cargo Efetivo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Assistente Social 20h/s 3 1.355,96 
Auditor em Saúde Pública 30h/s 1 2.033,94 
Enfermeiro 20h/s 15 1.355,96 
Fisioterapeuta 20h/s 2 1.355,96 
Fonoaudiólogo 20h/s 1 1.355,96 
Médico Cardiologista 20h/s 1 5.424,00 
Médico Clínico Geral 20h/s 14 5.424,00 
Médico Ginecologista 20h/s 1 5.424,00 
Médico Mastologista 20h/s 1 5.424,00 
Médico Neurologista 20h/s 1 5.424,00 
Médico Ortopedista/Traumatologista 20h/s 1 5.424,00 
Médico Psiquiatra 20h/s 1 5.424,00 
Médico Urologista 20h/s 1 5.424,00 
Psicólogo 20h/s 1 1.355,96 
Psicopedagogo 20h/s 1 1.355,96 
Técnico Administrativo 40h/s 3 793,25 
Técnico em Enfermagem 40h/s 5 975,55 
Técnico em Saúde Bucal 40h/s 5 975,55 
Terapeuta Ocupacional 20h/s 1 1.355,96 

 
II – Secretaria Municipal de Governo 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Técnico Administrativo 40h/s 2 793,25 

 
III – Secretaria Municipal de Juventude, Esportes, Eventos e Turismo 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 
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IV – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Administrador  40h/s 1 2.711,92 
Analista de Sistemas 40h/s 1 2.711,92 
Arquivista 40h/s 1 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 3 793,25 
Técnico em Informática 40h/s 1 793,25 

 
V – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Contador 40h/s 1 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 

 
VI – Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Agente de Trânsito e Transporte  40h/s 10 793,25 
Arquiteto 20h/s 1 2.034,00 
Engenheiro Civil 20h/s 2 2.034,00 
Técnico Administrativo 40h/s 2 793,25 

 
VII – Secretaria Municipal de Tributação 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Auditor Fiscal de Tributos 40h/s 2 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 

 
VIII – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Engenheiro Agrônomo 40h/s 1 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 

 
IX – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Assistente Social 20h/s 4 1.355,96 
Assistente Jurídico 40h/s 2 2.711,92 
Psicólogo 20h/s 2 1.355,96 
Psicopedagogo 20h/s 2 1.355,96 
Terapeuta Ocupacional 40h/s 1 1.355,96 
Técnico Administrativo 40h/s 3 793,25 
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X – Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Economista 40h/s 1 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 

 
XI – Procuradoria Geral do Município 
Cargo Carga Horária Quantidade Vencimento 

Básico 
Procurador 40h/s 2 2.711,92 
Técnico Administrativo 40h/s 1 793,25 

 
 
Parágrafo Único – As atribuições dos cargos acima criados constam do Anexo I da 
presente Lei Complementar. 
 
Art. 2º - Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal baixar as instruções necessárias a 
implementação dos cargos criados no artigo anterior. 

 
Art. 3º - A implantação da presente lei fica condicionada: 
 
I – à existência de recursos orçamentários e financeiros; 
 
II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento 
municipal e respectivos anexos. 

 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, em 23 de 
dezembro de 2013. 

 
 

IVAN LOPES JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ 

 
 
 
 

DELKIZA ALVES CAVALCANTE 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
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Lei Complementar nº 115/2013 de 23 de dezembro de 2013 
ANEXO I – Cargos - Requisitos e Atribuições 

 
 

CARGO Assistente Social 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Assistência Social com registro no 

Conselho Regional de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de assistência e 
apoio à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação. Atribuições típicas: quando na área de atendimento à população do 
Município: coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade; 
coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos 
de pessoas, como, crianças, adolescentes, migrantes, estudantes da rede escolar municipal, 
portadores de deficiência, idosos, entre outros; coordenar unidades de atendimento que 
desenvolvam ações, projetos e programas de Assistência Social no âmbito do Município; 
elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão-de-obra junto a 
população, promovendo sua integração no mercado de trabalho; participar da elaboração, 
coordenação e execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene, 
saneamento, educação; organizar atividades ocupacionais para crianças, adolescentes, 
idosos e desamparados; orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em 
face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; 
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; 
promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas em 
domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre 
grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas referência sobre as 
características socioeconômicas dos assistidos nas unidades de assistência social da 
Prefeitura, nos Centro de Referência da Assistência social – CRAS e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS; aconselhar e orientar a população nos 
postos de saúde, escolas, creches municipais, centros comunitários, entre outras existentes 
nas demais unidades assistenciais do município. 

 
CARGO Auditor em Saúde Pública 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Odontologia, Enfermagem, 

Farmácia ou Fisioterapia com registro no Conselho Regional de 
Classe respectivo. 

ATRIBUIÇÕES 
Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das atividades relativas à prestação de 
serviços do Sistema Único de Saúde - SUS. a) Auditoria Analítica: Realizar a análise de 
processos, documentações e relatórios gerenciais do SUS, SIA-SUS (Sistema de Informação 
Ambulatorial) e SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e os demais que lhe venham 
substituir dos prestadores de serviços. Realizar a análise de fichas de cadastramento, FCA 
(Ficha de Cadastro Ambulatorial) e FCH (Ficha de Cadastro Hospitalar) dos prestadores de 
serviços. b) Auditoria Operativa: Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” da 
qualidade da assistência prestada aos pacientes do SUS, verificando estrutura física, 
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recursos humanos, fluxos, instrumentais e materiais necessários para realização de 
procedimentos nas Unidades de Saúde sob Gestão Municipal. - Realizar auditorias especiais 
para apurar denúncias ou indícios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores de 
serviços do SUS. 
 
CARGO Enfermeiro 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Enfermagem com registro no Conselho 

Regional de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de 
saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Atribuições 
típicas: elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços 
de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado 
padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; 
coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; estabelecer programas para atender ás necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, 
ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e 
hábitos sadios; supervisionar e orientar os serviços que auxiliem na execução das 
atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e 
instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se 
desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; supervisionar e avaliar a coleta de 
dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à 
mortalidade e morbidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando 
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de 
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em 
estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os 
recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os planos 
de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando 
programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como, 
tempo, pessoal, recursos materiais e financeiro, para controlar ou baixar os níveis de 
endemias, evitar epidemias e elevar os níveis de saúde; elaborar normas técnicas e 
administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos 
de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases 
científicas, programações padronizadas das ações de saúde; estimular medidas de 
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, 
seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a 
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução e 
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avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando 
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de 
palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos 
sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, 
promovendo reuniões de estudo discussão de problemas de saúde ou debates de temas 
técnico-administrativo, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência no 
campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela 
guarda de bens que lhe forem confiados; realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
CARGO Fisioterapeuta 
REQUISITOS Curso Superior de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de 

Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação 
funcional dos órgãos e de tecidos lesados. Atribuições típicas: realizar testes musculares, 
funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de 
reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional 
dos órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, 
osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de 
paralisias cerebrais, motoras, neurogênese de nervos periféricos, miopatia e outros; atender 
a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a 
movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes exercícios 
corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratórios e 
cardiovasculares, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de 
promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação 
sanguínea; proceder ao relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes 
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a 
descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar a aplicação de 
ondas curtas, ultrassom e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar 
ou terminar com a dor; aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e 
movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisa, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente a sua 
área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que 
lhe forem confiados e realizar outras atribuições compatíveis com a função.  
 
CARGO Fonoaudiólogo 
REQUISITOS Curso Superior de Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional de 

Classe 
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ATRIBUIÇÕES 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de 
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  
 
CARGO Médico Clínico Geral  
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina com registro no Conselho 

Regional de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Cardiologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Cardiologia ou Título de Especialista em Cardiologia com registro no 
Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Ginecologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Ginecologia ou Título de Especialista em Ginecologista com registro 
no Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Mastologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Mastologia ou Título de Especialista em Mastologia com registro no 
Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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CARGO Médico Neurologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Neurologia ou Título de Especialista em Neurologia com registro no 
Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Ortopedista/Traumatologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Ortopedia/Traumatologia ou Título de Especialista em 
Ortopedia/Traumatologia com registro no Conselho Regional de 
Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Psiquiatra 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria com registro no 
Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Médico Urologista 
REQUISITOS Curso Superior Completo em Medicina, Residência Médica em 

Urologia ou Título de Especialista em Urologia com registro no 
Conselho Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CARGO Psicólogo 
REQUISITOS Curso Superior de Psicologia e registro no Conselho Regional de 

Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando à 
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identificação de necessidades e da clientela alvo de sua atuação; Planejar, desenvolver, 
executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais diversas, a 
partir das necessidades e clientelas identificadas; Participar, dentro de sua especialidade, de 
equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando à construção de uma 
ação integrada; Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no 
âmbito da saúde, educação, trabalho, social etc.; Desenvolver outras atividades que visem à 
preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização do homem; 
Assessorar, prestar consultoria, e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial; 
Desenvolvimento e acompanhamento de equipes; Intervenção em situações de conflitos no 
trabalho; Orientação e aconselhamento individuais voltados para o trabalho; Aplicação de 
métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de 
grupo, etc.; Assessorar e prestar consultoria interna para facilitar processos de grupo e 
desenvolvimento de lideranças para o trabalho; Planejamento, desenvolvimento, análise e 
avaliação de ações destinadas a facilitar às relações de trabalho, a produtividade, a 
satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional; Desenvolvimento de ações 
voltadas para a criatividade, autoestima e motivação do trabalhador; Atuação em equipe 
multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaboração, implementação, desenvolvimento e 
avaliação de programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; Participação 
em recrutamento e seleção de pessoal; Participação em programas e atividades de saúde e 
segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho; 
Realização de estudos e pesquisas científicas relacionadas à Psicologia Organizacional e do 
Trabalho; Pesquisa de cultura organizacional; Pesquisa de clima organizacional; 
Desenvolvimento de políticas de retenção de pessoal; Descrição e análise de cargos; 
Avaliação de desempenho; Participação em processos de desligamento de pessoal e 
programas de preparação para aposentadoria; Colaboração em projetos de ergonomia 
(máquinas e equipamentos de trabalho); Elaboração e emissão de laudos, atestados e 
pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da organização; Realizar treinamento, 
palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo 
de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e 
outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Participar, orientar, executar, supervisionar e 
responder tecnicamente por atividades de vigilância sanitária por meio de ações de 
verificação, de análise, de controle sanitário, de controle de produtos, estabelecimentos, bens 
e substâncias de interesse para a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo, e da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde.  
 
CARGO Psicopedagogo 
REQUISITOS Licenciatura em Pedagogia com especialização em psicopedagogia 

institucional. 
ATRIBUIÇÕES 
Realizar avaliações psicopedagógica dos candidatos a aprendizes; entrevistar professores 
externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz; planejar intervenções 
psicopedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores; fazer 
encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; 
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participar de coordenações pedagógicas e técnicas com os professores; acompanhar 
processo de avaliação do aprendiz, e orientar a organização do plano individualizado; 
contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas 
de atendimento; documentar a avaliação do candidato ou aprendiz na Instituição; elaborar 
parecer técnico dos candidatos acompanhado; participar de fechamentos de avaliações para 
decisões da entrada, matrícula e permanência do candidato na Instituição; participar da 
análise dos programas da Instituição; participar das reuniões coletivas periódicas da Escola, 
e das extraordinárias, sob convocação; participar de programas de cursos ou outras 
atividades com aprendizes, pais, professores e funcionários, sob convocação, gerar 
estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; realizar pesquisas no 
contexto da Instituição Planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e 
professores; orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos; supervisionar 
estagiários; participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o 
campo de conhecimento dos professores e coordenadores; participar de estudos de casos, 
quando necessário; orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que ampara as pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla; manter seu quadro horário atualizado; gerar 
estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; disponibilizar informativos 
preventivos relativos ao seu domínio profissional; tarefas afins.  
 
CARGO Técnico Administrativo 
REQUISITOS Escolaridade – Ensino Médio Completo 
ATRIBUIÇÕES 
Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los ou encaminhá-
los às pessoas ou setores competentes; Efetuar preenchimento de fichas, cadastros, 
formulários, requisições de materiais, quadros e outros similares; Efetuar lançamentos em 
livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de atender às 
necessidades do setor, sob orientação; Atualizar quadros demonstrativos, tabelas e outros 
documentos, sob orientação; Emitir listagens e relatórios, quando solicitado; Digitar e/ou 
datilografar documentos diversos, conforme orientação; Controlar, organizar e atualizar 
arquivos administrativos, bibliográficos e de estoque, em ordem preestabelecida, sob 
orientação; Efetuar cálculos e conferências numéricas simples; Auxiliar os profissionais 
responsáveis, na realização de campanhas, programas e projetos, junto a usuários; 
Desenvolver atividades administrativas rotineiras e eventuais que possuam orientação prévia; 
Receber, controlar e enviar correspondências, correio eletrônico, mercadorias e outros, 
através de malote e protocolo, providenciando os registros necessários; Repor materiais 
bibliográficos e administrativos em locais pré-estabelecidos sob orientação; Atuar, na 
qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos 
e sistemas de informática quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
CARGO Técnico em Enfermagem 
REQUISITOS Escolaridade – Ensino Médio Completo e curso de formação 

profissional na área 
ATRIBUIÇÕES 
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Prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, 
orientando, fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo 
medicamentos conforme rotina, registrando o atendimento em documento próprio e 
referenciando para outros níveis de assistência quando necessário; Participar de equipe 
multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região, analisando os dados e 
propondo mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da 
população; Participar na elaboração, execução, adequação e/ou coordenação de programas 
e projetos, visando à sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; Promover 
a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando à 
promoção da saúde; Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de 
campanhas de vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e 
outros itens necessários; Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, 
assistente administrativo e zeladoras, conforme delegação, realizando educação em serviço 
e em período de adaptação, planejamento cronograma, orientando atividades, avaliando o 
desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer técnico sobre o aproveitamento do 
mesmo, visando à boa qualidade do serviço prestado; Formar profissionais de nível médio 
de enfermagem; Orientar e informar alunos de enfermagem de outras instituições, 
colaborando na formação de profissionais de saúde; Planejar necessidade, avaliar 
qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo, 
imunobiológicos e equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário; 
Participar de montagem de unidades prestadoras de serviços de saúde, planejando 
necessidades de equipamentos, materiais e outros; Participar das atividades que visam 
recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente as pessoas; 
Participar na elaboração das normas de movimentação de pessoal nas diversas unidades 
de trabalho; Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças; 
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor 
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de 
informática quando autorizado e necessário ao exercício das atividades. 
 
CARGO Técnico em Saúde Bucal 
REQUISITOS Escolaridade – Ensino Médio Completo e curso de formação 

profissional na área 
ATRIBUIÇÕES 
Participar do treinamento de auxiliares odontológicos; Colaborar nos programas educativos 
e preventivos de saúde bucal; Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; 
Orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças 
bucais; Realizar atividades pertinentes as dos auxiliares odontológicos, quando necessário; 
Realizar demonstração de técnicas de escovação, escovação supervisionada, etc.; 
Responder pela administração de clínica, na ausência do cirurgião-dentista; Supervisionar, 
sob delegação, o trabalho dos auxiliares odontológicos; Fazer tomada, revelação e 
montagem de radiografias intra-orais; Realizar teste de vitalidade pulpar; Realizar a remoção 
de indultos, placas e cálculos supragengivais; Executar a aplicação de substâncias para a 
prevenção de cárie dental, sob determinação do Dentista; Inserir e condensar substâncias 
restauradoras; Polir restaurações; Proceder à limpeza e a anti-sepsia do campo operatório, 
antes e após os procedimentos cirúrgicos; Remover suturas; Confeccionar modelos; 
Selecionar e preparar moldeiras; Elaborar relatórios diários e mensais; Elaborar, controlar 
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pedidos, estoques de materiais permanentes e de consumo odontológico; Supervisionar e 
ajudar na organização, controle, limpeza, lubrificação, esterilização de instrumentais, 
equipamentos, materiais e local de trabalho, conforme rotina odontológica da gerência de 
odontologia da autarquia municipal de saúde; Controlar informações pertinentes à sua 
atividade; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade 
de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas 
de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. 
 
CARGO Terapeuta Ocupacional 
REQUISITOS Curso Superior de Terapia Ocupacional 
ATRIBUIÇÕES 
Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; Elaborar programas de 
tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; Orientar a execução de 
atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas de 
trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; Motivar para o trabalho, 
valorizando a expressão criadora do indivíduo; Proporcionar condições para que os 
trabalhos realizados, sob sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da 
participação de concursos e exposições; Avaliar a participação do indivíduo nas atividades 
propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; Avaliar os trabalhos realizados; Promover 
atividades sócio-recreativas; Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos 
participantes; Participar de programas voltados para a saúde pública; Emitir pareceres sobre 
o assunto de sua especialidade; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por equipes auxiliares; Executar outras tarefas semelhantes. 
 
CARGO Administrador 
REQUISITOS Curso Superior em Administração e Registro no Conselho Regional de 

Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Planejar, organizar, dirigir e controlar sistemas, programas e projetos administrativos que 
envolvem recursos humanos, financeiros, materiais, mercadológicos e de produção; 
Diagnosticar condições ambientais internas e externas à instituição visando a sugestão e 
definição de estratégias de ação administrativa e operacional; Participar da fixação da 
política geral e específica da instituição compreendendo direção, assessoramento, 
planejamento, coordenação e execução; Assessorar nos trabalhos e estudos sobre 
assuntos administrativos e operacionais; Estabelecer processos e procedimentos gerais 
para os trabalhos relativos à administração das diferentes áreas; Participar nos estudos de 
organização e métodos dos serviços; Assessorar nas negociações com outras entidades, 
dentro das políticas da Instituição; Emitir pareceres fundamentados técnica e legalmente, 
com fins de orientar despachos decisórios na área de atuação; Analisar a estrutura 
organizacional, para estabelecer ou recomendar processos, métodos e rotinas de trabalhos 
que assegurem uma maior e mais eficiente produtividade aliada a minimização de custos; 
Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos e outros, em que se exija a aplicação 
de conhecimentos inerentes às técnicas de administração; Realizar pesquisas, estudos, 
análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos 
em todas as áreas da Administração; Desenvolver estudos, pesquisas, análises e 
interpretação da legislação econômica, fiscal, orçamentária, de pessoal, encargos, etc.; 
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Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor 
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; 
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 
CARGO Analista de Sistemas 
REQUISITOS Curso superior na área de Computação ou Informática ou em qualquer 

área de formação acrescido de curso adicional de especialização na 
área de Desenvolvimento de Sistemas e Registro no Conselho 
Regional de Classe 

ATRIBUIÇÕES 
Fazer levantamento de dados junto ao usuário, identificando suas necessidades de sistemas 
visando dimensionar e definir as características, análise de viabilidade técnica e 
custo/benefício; Elaborar anteprojeto de sistemas, definindo sua abrangência, recursos 
necessários e alternativas técnicas de funcionamento e operação, visando verificar a 
viabilidade de sua implantação e submetê-lo à aprovação do usuário; Elaborar o projeto dos 
sistemas, definindo os arquivos de entrada e saída, programas e demais características do 
sistema; Acompanhar a implantação dos sistemas, executando testes simulados, até que os 
mesmos estejam confiáveis; Prestar todas as informações necessárias à elaboração ou à 
atualização da documentação dos sistemas sob sua responsabilidade, zelando pela sua 
exatidão; Atualizar e prestar serviços de manutenção nos sistemas já implantados 
identificando falhas e problemas ocorridos, definindo e propondo alternativas técnicas de 
funcionamento, visando otimizar o processamento de dados; Analisar a qualidade e 
conveniência de aquisição de novos equipamentos, programas ou trocas de versões, 
mediante parecer técnico; Configurar e manter a rede de teleprocessamento da instalação; 
Orientar programadores e operadores no sentido de otimizar os recursos de hardware e 
software; Desenvolver trabalhos de natureza técnica, inerentes a área de informática, 
visando ao atendimento das necessidades dos usuários da instituição no que se refere a 
informatização de seus serviços, podendo atuar em uma ou mais das especificações que 
essa função abrange; Desenvolver e dar manutenção nos sistemas de informação; Prestar 
suporte técnico e metodológico no desenvolvimento de sistemas; Administrar dados; 
Administrar bancos de dados; Estudar e/ou disseminar os recursos de software e hardware 
tanto voltados ao tratamento de informações como voltados à comunicação de dados em 
ambientes interconectados; Prestar suporte técnico voltado à manutenção de software 
básico; Prestar suporte técnico voltado à segurança física e lógica de dados; Desenvolver e 
implantar métodos e fluxos de trabalhos voltados à otimização das atividades operacionais; 
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor 
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; 
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
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CARGO Arquivista 
REQUISITOS Curso Superior de Arquivologia e Registro no Conselho Regional de 

Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Planejar, organizar, promover, orientar e dirigir serviços de documentação e informação 
constituídos de acervos arquivísticos e mistos, bem como executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. Atribuições típicas: planejar, orientar e dirigir os serviços de arquivo, atividades de 
identificação das espécies documentais e serviços de microfilmagens aplicados aos 
arquivos; participar do planejamento de novos documentos e controle de multicópias; 
estudar as peças que devem ser arquivadas, analisando o conteúdo e valor das mesmas, 
para decidir sobre a maneira mais conveniente de arquivá-las; classificar as peças, 
agrupando-as e identificando-as por matéria, ordem alfabética, cronológica ou outro sistema, 
para facilitar sua localização e consulta; arquivar as peças de acordo com o sistema de 
classificação adotado, colocando-as em armários, estantes ou outro local adequado, para 
preservá-las de riscos e extravios; entregar as peças que lhe são solicitadas, anotando 
destino, nome dos solicitantes e outros dados, ou mediante recibos, para possibilitar sua 
utilização por particulares, secções ou instituições; controlar a localização das peças 
emprestadas, verificando o tempo permitido de empréstimo e tomando outras providências 
oportunas, para evitar o extravio das mesmas; manter atualizados os arquivos, 
completando-os e aperfeiçoando o sistema de classificação, consulta e empréstimo, para 
torná-los instrumentos eficazes de apoio; orientar o planejamento de automação de 
documentos; estabelecer procedimentos de segurança do acervo; estabelecer normas de 
higienização de documentos/acervos; desenvolver e monitorar programas de conservação 
preventiva; desenvolver programas de controle preventivo de infestações químicas e 
biológicas; propor a criação ou alteração da legislação, normas e procedimentos 
arquivísticos; orientar órgãos e unidades quanto à organização de arquivos correntes; 
participar da definição de políticas públicas de arquivos; tomar parte na política de captação 
de recursos para o arquivo municipal; orientar usuários e servidores quanto aos 
procedimentos de manuseio do acervo; controlar as condições de embalagem, transporte, 
armazenagem e acondicionamento dos acervos; monitorar condições ambientais; propor 
eliminação de documentos públicos; elaborar pareceres e trabalhos de complexidades sobre 
assuntos arquivísticos; assegurar aos trabalhos de pesquisa cientifica ou técnico – 
administrativa; organizar índice das matérias arquivadas, para facilitar consultas; elaborar 
relatórios sobre as atividades desenvolvidas no setor; orientar servidores da classe anterior, 
quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; observar normas de 
segurança individual e coletiva; zelar pela limpeza e conservação do ambiente de trabalho e 
pela guarda dos bens que lhe forem confiados; executar outras atividades afins. 

 
CARGO Técnico em Informática 
REQUISITOS Escolaridade – Ensino Médio e Curso Técnico em Informática 
ATRIBUIÇÕES 
Dar suporte aos usuários inclusive por telefone; dar suporte e manutenção de impressoras; 
conhecimentos básicos em funcionamento de sistemas informatizados; fazer as conexões 
de rede TCP/IP, necessárias; dar suporte aos sistemas operacionais; instalação de 
programas; instalação de equipamentos de Informática; Manutenção Preventiva e Corretiva 
de Hardware e Software;  conhecimentos básicos em editoração de textos, planilhas, Corel 
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Draw, e outros utilizados pela Prefeitura; conhecimentos de Sistemas Operacionais em 
Windows, Linux, Unix, Open Office, MS-Office, redes física e lógica, instalação, configuração 
e manutenção de hardware e periféricos e internet; outras atribuições que lhe sejam 
conferidas pelo DTI; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 

 
CARGO Contador 
REQUISITOS Curso Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho 

Regional de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Planejar, organizar, supervisionar e executar atividades de contabilidade, verificando contas, 
emitindo relatórios e pareceres, conforme a legislação específica, para apurar os elementos 
necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira do 
Município, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Atribuições típicas: planejar o 
sistema de operações de registro, atendendo às necessidades administrativas e legais, para 
possibilitar controle contábil e orçamentário; supervisionar os trabalhos de contabilização 
dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano 
de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; elaborar planos de contas e 
preparar normas de trabalho de contabilidade; participar de trabalhos de tomadas de contas 
dos responsáveis por bens ou valores do Município; analisar, conferir, elaborar e assinar 
balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e 
lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e 
formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando 
relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, o ingresso de receitas e 
o cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas 
bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da Prefeitura; estudar sob o 
aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; apurar, calcular e registrar custos 
em qualquer sistema ou concepção; analisar aspectos financeiros, contábeis e 
orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e 
obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando 
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento 
da legislação aplicável; analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da 
execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, 
dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, em sua 
área de atuação; participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da 
gestão econômico-financeira do Município; auxiliar e planejar atividades relativas à 
elaboração da proposta orçamentária anual; solicitar certidões negativas de débito junto a 
órgãos federais e estaduais; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
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fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
observar normas de segurança individual e coletiva; zelar pela limpeza e conservação do 
ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 
CARGO Agente de Trânsito e Transporte 
REQUISITOS Escolaridade – Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação 

Categoria “AB” ou superior 
ATRIBUIÇÕES 
Realizar tarefas inerentes à área de trânsito. Executar serviços de manutenção e segurança 
no trânsito; executar atividades relativas à orientação e educação no trânsito; executar a 
fiscalização do trânsito; atuar e aplicar as penalidades legais relativas ao trânsito; executar 
serviços de apoio administrativo; executar outras tarefas correlata;  cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; coletar dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; executar a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito, no exercício regular do poder de 
polícia de trânsito; aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de 
circulação, estacionamento e parada prevista no Código Nacional de Trânsito, notificando os 
infratores; fiscalizar o cumprimento das normas contidas no Artigo 95 do Código Nacional de 
Trânsito, aplicando as penalidades previstas; implantar, manter e operar sistema de 
estacionamento rotativo; credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar as medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga 
indivisível; registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades 
decorrentes de infrações; fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou ela sua carga, de acordo com o estabelecido no Código Nacional de 
Trânsito, além de dar apoio a ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; 
vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os 
requisitos técnicos a serem observadas para circulação; exercer atividades de fiscalização de 
ônibus nas plataformas da estação rodoviária e terminal de transporte; acompanhar a 
execução dos serviços regularmente implantados de transporte de passageiros, conforme 
normas estabelecidas; exercer fiscalização de ônibus nas plataformas da estação rodoviária e 
terminal de transporte, procedendo a vistorias nos veículos utilizados no transporte de 
passageiros, verificando o estado de limpeza e a observância dos limites de lotação; exercer 
a fiscalização referente à tarifa de embarque, controlando o número de passageiros 
embarcados, as saídas de ônibus, bem como controlar as saídas de passageiros na guarita; 
efetuar a autuação de infratores que descumprirem o regulamento de transporte de 
passageiros; elaborar relatórios de irregularidades cometidas pelas empresas e usuários do 
terminal rodoviário, cumprindo e fazendo cumprir as normas regulamentares; Impedir acesso 
de veículos particulares que não estejam devidamente credenciados ou autorizados; exercer 
ou executar outras atividades ou encargos que lhes sejam determinados por lei ou autoridade 
competente; executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO Arquiteto 
REQUISITOS Curso Superior em Arquitetura e Registro no Conselho Regional de 

Classe 
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ATRIBUIÇÕES 
Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e 
outras obras; 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;  Orientar os trabalhos de construção ou reforma de 
Próprios Municipais, 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 e duração e outros elementos; 5 - Prestar assistência 
técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com projetistas, empreiteiros e 
demais responsáveis pelo andamento das mesmas; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de 
imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos; executar outras tarefas referentes 
ao cargo;  executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.  

 
CARGO Engenheiro Civil 
REQUISITOS Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho Regional 

de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia na área de construção civil, supervisionar, 
coordenar e fiscalizar sua execução, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
Atribuições típicas: avaliar as condições requeridas para as obras, estudando o projeto e 
examinando as características do terreno disponíveis para a construção; calcular o esforço e 
deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões 
de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos 
materiais que devem ser utilizados na construção; consultar outros especialistas da área de 
engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, 
para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas a obra a ser executada; 
elaborar o projeto da construção, preparando projetos e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando 
cálculo aproximado dos custos; preparar o programa de execução do trabalho, elaborando 
projetos, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para 
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; orientar e fiscalizar a 
execução de projetos arquitetônicos; participar da fiscalização das posturas urbanísticas; 
analisar projetos de obras particulares, de loteamentos, desmembramento e 
remembramento de terrenos; dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as 
operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e 
dos padrões de qualidade e seguranças recomendados; elaborar o projeto final, segundo 
sua criatividade e obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos 
arquitetônicos do local, para os trabalhos de construção ou reforma de conjuntos urbanos, 
edificações e outras obras de pavimentação em geral,drenagem e saneamento; elaborar 
normas e acompanhar licitações; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam 
sob encargos de terceiros, atestando o cumprimento das especificações técnicas 
determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato; analisar processos e aprovar 
projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como orçamento, 
cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; aprovar projetos de 
construção, demolição ou desmembramento e remembramento de áreas ou edificações 
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particulares; fiscalizar a execução de planos de obras de loteamento, verificando o 
cumprimento de cronogramas e projetos aprovados; participar da fiscalização do 
cumprimento das normas de postura urbanísticas e de obras conforme o dispositivo em, 
legislação municipal; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; periciar projetos 
e obras e emitir pareceres técnicos; participar das atividades administrativas, de controle e 
de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviços ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
observar normas de segurança individual e coletiva; zelar pela conservação e limpeza do 
ambiente de trabalho e pela guarda de bens que lhe forem confiados; realizar outras 
atividades relacionadas no art. 1º da Resolução nº 218 do CONFEA, de 29/06/1973.  

 
CARGO Auditor Fiscal de Tributos 
REQUISITOS Curso de Graduação em Nível Superior e Registro no Conselho Regional 

de Classe respectivo 
ATRIBUIÇÕES 
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientar o contribuinte quanto a aplicação da 
legislação, executar atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da 
receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos, realizar diligências no 
cumprimento de suas atribuições. Atribuições em caráter exclusivo: constituir o crédito 
tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de 
ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à revisão das 
declarações efetuadas pelo sujeito passivo; controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de 
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, bem como o de lacrar 
bens móveis, no exercício de suas funções; 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; 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, na forma da Lei; analisar, elaborar e proferir decisões, em 
processos administrativo-fiscais, 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 em Lei Federal, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e 
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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 referentes a 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 relacionados 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, desde 
que, a quebra do sigilo bancário seja considerada, pelo Diretor do Departamento responsável 
pela fiscalização do tributo objeto da verificação, indispensável para a conclusão da 
fiscalização. Atribuições em caráter geral: assessorar, em caráter individual ou em grupos de 
trabalho, as autoridades superiores da Secretaria de Tributação 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; coordenar, participar e implantar projetos, 
planos ou programas de interesse da Administração Tributária; 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 de Tributos e demais servidores, relacionados à Administração Tributária; 
acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos de 
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 de Tributos, verificando os aspectos disciplinares dos feitos fiscais e de 
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.  

 
CARGO Engenheiro Agrônomo 
REQUISITOS Curso Superior em Engenharia Agronômica e Registro no Conselho 

Regional de Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Participar do planejamento, supervisionar, coordenar, controlar e avaliar projetos, programas e 
planos na área ambiental voltados para prevenção, diagnóstico, tratamento e expansão da 
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agricultura, horticultura e silvicultura. Realizar estudos, pesquisas de campo, levantamentos e/ou 
estatísticas dentro da sua área de atuação. Estudar a situação das reserva da fauna e elaborar 
projetos de expansão de áreas verdes no Município. Promover atividades relativas ao plantio de 
horticultura.  Programar e controlar o plantio de bosques e a preservação e expansão de zonas 
arborizadas. Emitir pareceres técnicos dentro de sua especialidade. Aplicar as leis e 
regulamentos de prevenção do meio ambiente. Participar, elaborar e acompanhar estudos, 
pesquisas, planos e projetos que visem à preservação do meio ambiente. Desempenhar outras 
atividades correlatas à sua função. 

 
CARGO Economista 
REQUISITOS Curso Superior em Economia e Registro no Conselho Regional de 

Classe 
ATRIBUIÇÕES 
Realizar estudos, projetos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento econômico no 
Município. Pesquisar para racionalizar a produção agrícola ou industrial. Pesquisar, analisar e 
interpretar dados destinados a fundamentar o planejamento de setores de economia municipal. 
Prestar assistência técnica em assuntos relacionada à sua área de atuação. Coligir, analisar e 
interpretar dados destinados a fundamentar a planificação de determinados setores da 
organização. Fazer estudos sobre as finanças públicas. Emitir pareceres técnicos dentro de sua 
área de atuação. Estudar e pesquisar questões econômicas de interesse do Município. Estudar 
sobre mercado, condições de produção, recursos naturais, fontes de energia e comércio. 
Realizar estudos de caráter econômico sobre empresas de transporte coletivo em geral. 
Pesquisar, analisar e interpretar dados destinados a fundamentar o planejamento de setores de 
economia municipal. Prestar assistência técnica à direção de órgãos responsáveis por setores 
importantes da economia municipal. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 

 
CARGO Assistente Jurídico  
REQUISITOS Curso Superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) 
ATRIBUIÇÕES 
Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias; prestar orientação jurídica aos 
usuários do Centro de Referência; fazer encaminhamentos processuais; proferir palestras 
sobre os direitos dos usuários do serviço; esclarecer procedimentos legais aos técnicos do 
serviço; Participar de palestras informativas a comunidade; Fazer estudo permanente acerca 
do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; manter atualizado os registros de 
todos os atendimentos; participar de todas as reuniões da equipe. 

 
CARGO Procurador 
REQUISITOS Curso Superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) 
ATRIBUIÇÕES 
I – representar o Município em juízo, ativa e passivamente, e promover sua defesa em todas 
e quaisquer ações; II – promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos 
demais créditos do Município; III – elaborar informações a serem prestadas pelas 
autoridades do Poder Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção; IV – 
emitir parecer sobre matérias relacionadas com processo judiciais em que o Município tenha 
interesse; V – apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, 
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convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da 
administração direta do Poder Executivo; VI – apreciar todo e qualquer ato que implique 
alienação do patrimônio imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e 
concessão de uso; VII – subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar 
outras funções correlatas. 
 
 
Prefeitura Municipal do Assú “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, em 23 de 

Dezembro de 2013. 
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