LEI COMPLEME TAR Nº 301/2019
OE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E YENClME TOS DOS
SERVIDORES

ATIVOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

DIRETA

DO

MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO, ESTADO DE SÃO PAULO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e, ele
sanciona a seguinte Lei Complementar:

ARTIGO l º. O Plano de CARGOS e VENCIMENTOS dos Servidores
Públicos Civis Ativos da Administração Direta do Município de Coronel Macedo, abrangendo os cargos de
provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e Funções de Confiança, reger-se-á pelas disposições
da presente Lei Complementar.

ARTIGO 2°. O regime jurídico aplicado a todos os Servidores Públicos Civis
Ativos da Administração Direta do Município de Coronel Macedo. é o estatutário.

ARTIGO 3°. Os cargos e funções da administração direta do Município de
Coronel Macedo compõem o Quadro Geral de Pessoal e dividem-se em:

[.

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;

ll.

Quadro de Cargos de Provimento em Comissão:

Hl.

Quadro de Funções de Confiança.

§ 1°. O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é aquele composto pelos
cargos providos mediante concurso público de provas ou provas e títulos, com denominação própria. número
de vagas. atribuições e responsabilidade!:., jornada :.emanai de Lrabolho. requisitos de provimento e venc imento
pago pelos cofres públicos do Município de Coronel Macedo. descritas em lei e acessível a todo brasileiro.

I.

A escala básica de vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo é

aquela definida nas tabelas presentes no artigo 15 desta lei complementar.

E-m

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000- Coronel Macedo - SP
ntabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br - E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.192/0001-99

•

~

~

cooacmc=,n,no

u. Para efeitos de investidura nos Cargos de Provimento Efetivo, serão
observadas as atribuições inerentes ao cargo ou área de atividade. sendo que, quando for necessário, será
exigido formação específica e/ou habilidades específicas para o exercício das respectivas atribuições
pertinentes aquele cargo. sempre realizando concurso público para tal lim.
III. O descritivo de atribuições previsto no Anexo I desta lei, tem caráter
vincu lativo e exemplificativo e não impede que. novas

atribuições relacionadas ao cargo provido,

independentemente da forma de provimento. sejam designadas ao servidor, mediante decn:lo expedido pelo
poder executivo, especialmente quando decorrentes da adoção de novas tecnologias ou métodos de trabalho
pela Adm inistração Pública Municipal. assegurada a prévia capacitação para o respectivo desempenho,
frisando que, as novas atribuições devem ser correlatas ao exercício do respectivo cargo.
§ 2º. O Quadro de Cargos de provimento em Comissão é aquele composto

pelo conjunto de atribuições e responsabilidades. providos pelo critério de confiança, a que sejam inerentes as
atividades de gestão político-administrativas. de assessoramento. direção. coordenação e controle em qualquer
nível da Administração Pública Municipal. declarados nesta. ou em outra lei. de livre nomeação e exoneração,
o qual deve conter no mínimo: denominação própria, número de vagas. atribuições e responsabilidades,
jornada semanal de trabalho. requisitos de provimento e vencimento pago pelos cofres públicos do Município
de Coronel Macedo.

1. A escala básica de vencimentos dos Cargos de Provimento cm Comissão é

aquela a definida no artigo 15, desta lei complementar.
III. As atribuições dos Cargos de Provimento em Com issão são as definidas
no Anexo I desta lei complementar e tais atribuições devem obedecer aos seguintes requisitos:

a) Que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou

assessoramento. não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas. técnicas ou operacionais.
demonstradas do seguinte modo:
b) Que suas atribuições, no que se refere a Direção e Chefia, sejam

efetivadas por meio do estabelec imento de diretrizes de planejamento de ações com amplo espectro de
discricionariedade e tomada de decisões políticas.
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que se referir a Cargos de Provimento em Comissão destinados ao

assessoramento, o mesmo deve exigir conhecimentos técnicos, no auxílio especializado à tomada de decisões
dos chamados programas normativos finalísticos. em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções
discricionárias dos agentes públicos;
d ) Que seja necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o
nomeado, hastando para tanto, constar expressa tal relação no instrumento utilizado para nomeação para que a
re lação de confiança esteja configurada;

e) Que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade
com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
existentes no ente;

f) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma c lara
e objetiva na própria lei que os cria:

IV . O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão pode ser ocupado por

servidor ocupante de cargo efetivo ou por outra pessoa de fora do quadro dos servidores efetivos, q ue atenda
aos requisitos técnicos e grau de escolaridade, fixados em le i, e exigido para o exercício das funções. sendo
necessária a relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. nos termos da a línea d.

V. O número de Cargos de P rovimento em Comissão presente no quadro de
Cargos de Provimento em comissão não poderá ultrapassar o percentua l correspondente a 10% (dez por
cento) dos cargos de Provimento Efetivo ocupados.

§ 3°. A denominação das Funções de Confiança. os requisitos para
designação e a referência de retribuição pecun iária serão definidas por Decreto exped ido pe lo Chefe do Poder
Executivo. respeitada a proporção definida no VI. do parágrafo anterior.

l.

AS FunçOes lle C onfiau.,,a da adrnini s trnç:io MunicipAI.

serão exercidas

exclusivamente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, sendo necessária a relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, nos termos do artigo 3°, §2°, 111. d, desta lei.

E-mai
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n. o servidor público municipal, Ocupante de Cargo de provimento efetivo
que, obedecendo a critério de trabalho, competência, grau de escolaridade e aptidão demonstrada por meio de
certidão, a crité rio de confiabilidacle do Chefe do Poder Executivo, poderá ser nomeado para exercer a
F unção de Confiança de chefe seu depa1tamento em relação ao dema is servidores.

10. A gratificação por desempenho de Função de Confiança, como Chefe

de Departamento, será correspondente a 50% do va lor do salário base do nível em que estiver enquadrado o

servidor.
IV. O Procedimento para nomeação em Função de Confiança se dará

mediante decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, devidamente motivado, demonstrando
pormenorizadamente a necessidade e a conveniência da medida, e deverá antes da nomeação, ser submetido à
apreciação e manifestação da Procuradoria Jurídica do Município.
V. O número de nomeados para ocupar Funções de confiança não poderá

ultrapassar o percentual correspondente a 10% (dez por cento), dos cargos de Provimento Efetivo ocupados.

VI. A gratificação mencionada no inciso 111, deste artigo prevalecerá durante

as férias, 1/3 de férias e incidirá sobre 13° salário do servidor, se do dia da concessão decorreu o período de
doze ( 12) meses.
Vil. A gratificação mencionada no inciso Il i será suspensa durante período

de licenças ou afastamento superior a quinze (15) dias.
ARTIGO 4° Pica criado o adicional de exercício para pa rticipação cm
comissões especiais, conforme disposto abaixo:

1-

Atuação nas Comissões de Sindicância e nas Comissões de Processo

a.

Os mt:mbro:, dus comissões de Sindicância e Procesc;o Admin i!>trativo

Administrativo Disciplinar:

Disciplinar, serão nomeados através de portaria pelo Chefe do Poder E>-.ccutivo.
b. Os servidores nomeados para as comissões de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar, farão j us ao adicional de exercício no valor correspondente a R$ 200.00 (duzentos

~

E
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12 (doze) meses pelo

índice oficial IPCA.

o

e.

referido adicional não se incorpora ao salário base do servidor para

quaisquer efeitos.

li- Atuação junto ao Comitê de Investimentos do IPRECO ( Instituto da
Previdência Municipal de Coronel Macedo) como membro representante dos servidores ativos.

a. Os servidores nomeados para compor o comitê de investimentos do
Instituto de Previdência de Coronel Macedo - IPRECO. após aprovação em exame técn ico de certificação
(CPA IO) - Certificação Profissional ANBIMA Série I O - serão nomeados através de portaria pelo Chefe do
Poder Executivo.

b. Os servidores nomeados farão jus ao adicional de exercício conforme a Lei
Ordinária Nº 303/2014, ou outra que venha a substitui-la, e o valor reajustado a cada período de 12 (doze)
meses pelo índice oficial IPCA.

c. A gratificação mencionada no inciso Ili, deste artigo prevalecerá durante as
férias. 1/3 de férias e incidirá sobre 13° salário do servidor, se do dia da concessão decorreu o período de doze
( 12) meses.

d. A gratificação mencionada no inciso Ili será suspensa durante período de
licenças ou afastamento superior a quinze ( 15) dias.

II-

Atuação nas Comissões de Licitação.

a.

Os servidores lotados exclusivamente no Departamento de Licitações,

poderão ser nomeados membros das Comissões de Licitações. através de portaria expedida pelo do Chefe do Poder
Executivo. nos termos do art. 51 da Lei n º 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. e leis que venham atualizar.
b.

De acordo com as responsabilidades previstas no § 3° do a11. 51 da Lei

8.666193. os membros nomeados para compor a Comissão de Licitações farão jus ao adicional de exercício no percentual

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base.
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A gratificação mencionada no inciso til, deste artigo prevalecerá durante as

e.

1.º salári·o do servidor. se do dia da concessão decorreu o período de doLe ( 12)
férias. 1/3 de férias e incidirá sobre 1
J

meses.
d.

A gratificação mencionada no inciso Ili , será suspensa durante período de

licenças ou afastamento superior a quinze ( 15) dias.
ARTIGO 5º- Fica criada no âmbito da administração pública do Município
de Coronel Macedo. a Gratificação de Responsabilidade Técnica. conforme disposto abaixo:

Parágrafo Único

A Gratificação de Responsabilidade Técnica será

concedida ao servidor em provimento efetivo da área da saúde que for nomeado para assumir a
responsabi lidade técnica pela área de atuação junto ao Conselho de Classe Profissional para determinada
unidade de serviço.
1.

A Nomeação de servidor para assumir a Responsabilidade Técnica, se dará

por meio de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo. onde este motivadamente, detalhará as atribuições
atinentes a responsabilidade técnica. mediante o estabelecimento de critérios objetivos. que atendam efetivamente a
exigência legal.
l i.

A

Responsabilidade Técnica será comprovada mediante o registro junto ao

Conselho de Classe Prolissional, pela apresentação de Certidão ou documento equivalente. ticando estabelecido que o
Servidor nomeado para este fim, devera manter-se regular ante o Conselho de Classe a que esteja vinculado:
Ili.

A Gratificação de Responsabilidade Técnica será correspondente a 20%

(vinte) por cento sobre o salário base do nível do servidor.
IV.

A gratificação mencionada no inciso Ili. deste artigo prevalecerá durante as

férias. 1/3 de férias e incidirá sobre 13° salário do servidor, se do dia da concessão decorreu o período de doze (12)
meses.
V.
" 011trM

A

Gratificação de Responsabilidade Técnica não será cumulativa em relação

gr::itificacões.

ARTIGO 6° - Do adicional no exercício em atividades insalubres ou perigosas.
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Os servidores municipais que executam atividades consideradas por laudo

l.

técnico como insalubres ou perigosas faLem jus a um adicional de acordo com as normas regulamentadoras (N Rs) do
Ministério do Trabalho.
As atividades insalubres e perigosas que tratam este artigo serão

11.

determinadas por laudo técnico. elaborado por profissional devidamente habilitado. e será atualizado anualmente.
ARTIGO 7º - Fica criado o Auxilio Alimentação, conforme disposto

abaixo:

Parágrafo Único - Será concedido mensalmente, a uxilio alimentação

aos Servidores Públicos Civis Ativos da Administração Direta do Município de Coronel Macedo, desde que
sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo. comissionados, contratados por período determinado,
Estagiários, bem como aos membros integrantes do Conselho Tutelar desta Municipal idade. e que estejam,
efetivamente. em atividade.

l . O auxilio alimentação não será, em hipótese alguma:

a) incorporado ao vencimento. remuneração, subsidio ou provento:
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de

contribuição para plano de seguridade social do Instituto de Previdência de Coronel Macedo;

II. O Auxilio Alimentação é caracterizado como prestação salarial in natura.
ARTIGO 8° -

ão será concedido tal auxi lio. aos servidores admitidos e

desligados com menos de 25 (vinte e cinco) dias de trabalho no mcs de competência.

§ 1° - perdera o direito ao beneficio o servidor que no mês de competência:

I. tiver faltas injustificadas. o u;
II. Tiver mais I O faltas justificadas na competência de referência.
111.

Tambéni. aque le

que ec:tiver cumprindo penalidade ou suspensão em algum Processo

Administrativo:

A RTIGO 9° - O auxilio alimentação será concedido aos servidores até o dccimo dia útil do mês

subsequente, i11 11atura, sendo composto por uma cesta básica. com no mínimo 20 produtos diversos,

~

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
-\
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo- SP
E-mail: contàbilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

---

- ----------

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.1 9 2/0001-99

•

~

~

ccoaomeua:mo

embalados de acordo com as normas sanitárias vigentes, sendo produtos de primeira necessidade, conforme
disposto no Anexo li, que é parte integrante e indissociável da presente Lei.

I . A Cesta básica concedida será avaliada por comissão com representatividade de servidores da
Administração Publica do Poder Executivo. e tal avaliação se dará por meio de reunião registrada em ata, a
qual deliberará sobre a qualidade dos produtos que irão compor o Auxilio alimentação a ser concedido,
podendo tal comissão. solicitar providencias ao Chefe do poder executivo em caso de desconformidade:

ART IGO 10º - O Título Ili. capitulo único da Lei Complementar 66/ 200(), fica
revogado em sua integra, passando tal matéria a ser regida exclusivamente conforme a redação disposta nos
artigos 11 a 14 desta lei. assim disposta.

ARTIGO 11 - A promoção por antiguidade é a passagem do nível do
Servidor Público Civil Ativo da Administração Direta do Município de Coronel Macedo, mediante a
comp letude de tempo de serviço, os quais serão computados em dias. a cada OS (cinco) anos para cada
passagem de nível conforme tabela abaixo.

I VEL ANTIGUIDADE

DIAS EFETI VAME:O,.T[

T EMPO DE SERVIÇO
1,

PO RCENT UAL(¾)

TRABALHADOS
,,_

lºNIVEL

05 ANOS

1.825

I0~o

2° MVfL

J0ANOS

3.650

3° l\lVFL

15 /\NOS

5.475

-tºNIVEL

20ANOS

7.300

5° NIVCL

25 /\NOS

9. 125

IOºo

6° NIVEL

30 ANOS

10.950

10°0

-

I0ºo

IOºo
IOºo

§ 1° - O percentual de acréscimo por antiguidade será aplicado ao salário base dos Servidores
Públicos Civis Ativos da Administração Direta do Município de Coronel Macedo, de um ní,el para outro e
será de l 0% (dez) por cento por nível, sendo concedido de oficio, mediante expedição de decreto do Poder
Executivo, após o cumprimento dos requisitos.

§2º - O Valor pago a título de promoção por antiguidade, após adquirido o direito, será diluído em
cinco períodos anuais de 2 % (dois por cento). sobre o salário base.
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ART IGO 12 - A promoção por antiguidade ocorrerá através da contagem de dias trabalhados, que

são considerados, para efeitos desta Lei Complementar, indicatlores do crescimento da capacidade. da
qualidade e da produtividade do trabalho dos Servidores Públicos Civis Ativos da Administração Direta do
Município de Coronel Macedo.
§ l º - Para casos de servidores em hipótese de afastamento, a promoção de antiguidade tratada nesta

Lei Complementar será concedida apenas para os Serv ido res Públicos Civis Ativos da Administração
Direta do M unicípio de Coronel Macedo, que estejam afastados para exercício de mandato classista.
ARTI GO 13 - Para fins desta Lei Complementar, os Servidores Públicos Civis Ativos da

Administração Direta do Município de Coronel Macedo terão direito a Promoção por Antiguidade. desde que
fique comprovado o cumprimento do interstício mínimo de 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias,
computando sempre o tempo de efetivo exercício. devendo ser excluída da contagem as faltas justificadas o u
injustificadas, conforme artigo 8° desta lei. para a passagem de um nível para outro. sempre respeitando a

tabela estabelecida no artigo 11.
§ 1° - A contagem mencionada na promoção por antiguidade, se iniciará a promulgação desta lei:

ARTIGO 14 - A promoção por antiguidade dos profissionais do magistério, regida pela Lei

Complementar

75/2009

e

suas

alterações.

será

tratada

em

Lei

própria.
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1. As atribuições dos cargos acima relacionados. serão descritas de

forma pormenorizada no anexo 1.
ARTIGO 17 - Ficam integralmente revogadas, as segu intes Leis;

001 DE 06 DE JANEIRO DE 1997

160 DE 22 DE FEVEREl RO DE 2013

003 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1996

161 DE 07 DE MARÇO DE 2013

004 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1990

162 DE 20 DE MARÇO DE 2013

006 DE 03 DE JUNHO DE 1983

197 DE 07 DE ABRIL DF 2015

007 DE 27 DE MARÇO DE 2000

198 DE 16 DE ABRIL DE 2015

008 DE 22 DE MARÇO DE 2005

217 DE 22 DE FEVEREIRO DI:. 2017

OI l DE 07 DE ABRIL DE 2005

220 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017

011 DE 24 DE ABRIL DE 1990

231 DE 25 DE OUTUBRO DE 20 17

0 15 DE 25 DE MAIO DE 1990

232 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

023 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005

252 DE 16 DE MAIO DE 2018

024 DE 22 DE MAIO DE 1990

260 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

032 DE OI AGOSTO DE 2006

26 1 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

039 DE 08 DE NOVEMBRO DE 1990

262 DC 12 DE NOVEMBRO DE 2018

041 DE 07 DE OUTUBRO DE 1993

263 DE 12 DE

041 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

264 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

044 DE 11 DE MARÇO DE 2008

265 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

048 DE 12 DE JUNHO DE 2008

267 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

057 DE 03 DE M/\RÇO DE 2009

268 DE 12 DC:. OVLMBRO DE20I8

068 DE 18 DE AGOSTO DE 2009

269 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

069 DE 18 DE AGOSTO DE 2009

270 DE 22 DL NOVEMBRO DE 2018

071 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009

271 DE 22 DE NOVEMBRO D!:. 2018

073 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009

272 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

082 DE04 DE MAIO DE20l0

273 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

091 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011

274 DE22 DE

105 DE 08 DE FEVEREIRO DE 201 1

275 DE 22 DE NOVCMBRO DE 2018

119 DE09 DE JUNHO DE20I I

276 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

120 DE 22 DE JUNHO DE 2011

278 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

129

or QC) DF DrZEMBRO DE 20 I 1

OVCMBRO DE 2018

OVEMBRO DE20I8

286 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

136 DE 09 DE MARÇO DE 2012
147 DE 06 DE JUNHO DE 2012
151 DE 04 DE SETEMBRO DE 2012
154 DE 29 DE NOVEMBRO DE 20 12
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Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
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ARTJGO 18 _ Os vencimentos percebidos pelos Servidores Públicos Civis Ativos
da Administração Direta do Município de Coronel Macedo. receberão anualmente. no mês de
janeiro. revisão geral conforme o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA/lBGE).
§ 1°

- A Revisão Geral Anual tratada no artigo 18. tem caráter de obrigatoriedade,

seguindo o índice oficia l (lPCNIBGE).
ARTLGO 19 - O ai1igo 209 da lei complementar 66, de 17 de junho de 2009.

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 209 - O.funcionário terá direito. como prêmio de assiduidade. à
/icenç·a de 90 dias, a cada período de 1825 dias, de e.feti,·o exercício,
contínuos ou não, em que não haja sofrido qualquer penalidade
administrativa.
Parágrafo Único - O período da licença será considerado de efetivo
exercído para todos os e.feitos legais: ..
ARTIGO 20 - Fica alterado o § 1° do art. 51 da Lei Complementar n ° 0 1/2005,
passando a vigorar com a seguinte redação:
§ I º O cargo de Diretor Presidente e Diretor Admi11istrativo/Fi11011ceiro, sereia
ocupados por servidores municipais ocupantes de cargos efetil'os e nomeados
pelo Prefeito Municipal, atendendo aos requisitos ar/. 8°-B da Lei

11 º

9. 7 r' 1998. inserido pela lei nº 13.8./6/2019. respeitando os pwzos de
estabelecimento das normas discipli11adoras pela Secretaria de Previdência
Social.

§ 2° - Fica alterado o§ 6 ° do ar/.j/ da Lei Co111ple111e111ar n " 01/200j.
passa11clo a vigorar com a seguinte redaçlio:

§ 6 ° O cargo de Diretor Presidente é CarJ(o de provimento em comisscio. com o
venci111e11/o 110 l'a!or RS ./.220,00 (Quatro mil d11=e11tos e vinte reais).

Fones: (14) 3767-1112 l 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinele.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br
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ARTIGO 21 - Fica o Chefe do Poder Executjvo Municipal autorjzado a celebrar

contrato, por meio de licitação na modalidade concorrência. visando a concessão de cartão de
crédito consignado. aos servidores públicos do Município de Coronel Macedo, regidos pela lei
66, de 17 de junho de 2009.

Parágrafo Único- Fica estabelecido que o limite má'<imo de prestação mensal, referente

ao aludido cartílo. não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) dos valores pertinentes as
verbas fixas do vencimento mensal do servidor, e será descontada em folha de pagamento.
mediante autorização do servidor. devendo as regras pertinentes a este cartão. serem
estabelecidas por decreto exarado do poder executivo;

ARTIGO 22.

Esta Lei complementar será implementada gradativamente.

respeitando o direito adquirido e a disponibilidade orçamentária e financeira do Município. e
será regulamentada por Decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal. no que couber.
ARTIGO 23.

Esta Lei Complementar entra cm vigor na data de sua

publicação, sem efeitos retroativos. revogando e\·cntuais disposições em contrário.

Prefeitura Munic1 a de Coronel Macedo, aos 04 de dezembro de 2019.

TINONI VEIGA

Registrada e publicada na Secretaria da P.M. na data upra.

J.t 1Joda
Chefe d:r.verno M

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
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ANEXOI

ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
ADVOGADO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENS INO SUPERIOR COMPLETO EM
DIREITO, COM INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL "OAB".

ATRIB UIÇÕES: Função Essencial: Defender os interesses do Município em juízo e
administrativamente, sempre visando o interesse público.
Representar o Município em juízo, ativa e passivamente. nos termos do Art.75, Ill do Código de
Processo Civil. 2 - Postular em juízo em nome do Município. sempre visando o interesse
público. e praticar todos os demais atos inerentes à advocacia pública. 3 - Acompanhar e
peticionar em processos administrativos cm tramitação no Tribunal de Contas. Ministério
Público e Secretarias de Estado. quando houver interesse do Município. 4 - Examinar
previamente e aprovar as minutas de editais de licitação, contratos. acordos. convênios. termos e
ajustes a serem firmados pelo Município. nos termos do Parágrafo Único do Art. 38 da Lei
Federal nº 8.666/ 1993. 5 - Realizar controle interno de consti tucionalidade dos atos e dos
princípios constitucionais da Administração Pública. 6 - Emitir parecer jurídico. quando
solicitado e houver dúvida jurídica envolvida. 7 - Celebrar acordos judiciais em todas as
instâncias. bem como acordos administrativos em todos os órgãos públicos ou privados. sempre
que houver interesse público. conforme regulamentação constante de Decreto do Excelentíssimo
Prefeito Municipal. 8 - Decidir sobre ajuizamento ou não de ações em processos administrativos,
bem como decidir sobre adjudicação ou arrematação de bens cm hasta pública ou alienação de
bens judiciais. 9 - Decidir sobre a interposição ou não de recursos judiciais ou administrativos.
bem como sobre preclusão, pcrempçâo, prescrição e decadência. 1O - Eventualmente auxi liar em
outras atividades afins.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Representar cm juízo ou fora dele. ativamente ou
passivamente. o Município. nas ações em que este forem autores, réus ou interessados.
acompanhando o andamento do processo. prestando assistência jurídica, apresentando recursos
em qualquer instância. comparecendo à audiência e outros atos. para defender direitos ou
interesses: c::swdur u matéria jurídica e de outra natureza. consultando códigos. leis,
jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complcmcmar
ou apura as informações levantadas, inquirindo testemunhas e outras pessoas e tomando outras
medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; preparar a delesa ou

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333- Cep 18.745-000 - Coronel Macedo- SP
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acusação. arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado. para
apresentá-la em juízo; acompanhar o processo em todas as fases. requerendo seu andamento
através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão fina] do litígio;
representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua
defesa. para pleitear uma decisão favorável; redigir ou elaborar documentos jurídicos,
pronunciamentos. minutas e informações sobre questões de natureza administrativa. fiscal. civi l.
comercial. trabalhista, penal. tributaria ou outras, aplicando a legislação, fo rma e terminologia
adequadas ao assunto em questão, para utilizá-las na defesa do Município; orientar os
representantes legais com relação aos seus direitos e obrigações legais: Poder fazer uso do T ítulo
" Procurador Jurídico" em suas manifestações escritas, prestar serviços de consultoria e
assessoria jw·ídica aos gestores do Município. Receber honorários de :sucumbência. na forma do
artigo 85, § 19, da lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Supervisionar e Orientar os estagiários
de direito. que atuem na Prefeitura Municipal. Efetuar o Ajuizamento e acompanhamento de
execuções fiscais de interesse do ente municipal. Em âmbito extrajudicial, mediar questões,
assessorar negociações e, quando necessário. propor defesas e recursos aos órgãos competentes e
quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes. Defender os interesses do
Município nas ações e processos de qualquer natureza, inclusive mandados de segurança.
mandados de segurança coletivos, mandados de injunção e "habeas data". quando relativos à
matéria tributária. defender os interesses do Município em matéria tributária. cm procedimentos
adm inistrativos autuados por outros entes públicos. emitir certidão substitutiva da dívida ativa,
em casos de retificação de lançamento, realizar trabalhos relacionados ao estudo e divulgação da
legislação tributária e realizar. quando conveniente à cobrança, o protesto da certidão de dívida
ativa.

COMPETÊNCIAS PESSOA[S PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; demonstrar
objetividade; raciocinar logicamente; demonstrar flexibilidade; zelar pelas informações; trabalhar
em equipe; manter-se atualizado perante a legislação: manter-se informado; guardar sigilo; ter
iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

AGENTE ADMINISTRATIVO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar funções de apoio às atividades burocráticas nas diversas
unidades e órgãos da Administração Municipal. Efetuar registros. preencher formu lários,
alimentação de informação aos sistemas; realizar prestação de contas; assessorar os gestores com
qu~stões cta_rutina de trnbnlho do setor: realizar lev~ntamentos, análises de dados para pareceres
e mfo1maçoes em processos e outros atos relac1onados com as atividades administrativas~
receber e transmitir recados acerca dos assuntos do setor; realizar tarefas de digitação de dados;
desenvolver atividade de arquivo de documentos; providenciar material de expediente; receber
documentos e correspondências e encaminhá-los, seja por meio manual ou e letrônico: realizar

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
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os trabalhos técnicos administrativos do setor em que estiver d~s_ignad_o, na conduçã? ~os
processos operacionais e na interface com demais set?r~s d~ admnustraçao_ e como o pt~b_ltco
externo; prestar auxílios logístico às autoridades adm1mstrat1v~s. ~ aos serv1dore~ b~rocr_allcos
com funções técnicas superiores; executar tarefas correlatas, a cnteno de seu superior 1med1ato.

COMPETÊNCIAS PESSOAJS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
obj etividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar fle~ibilidadc: Zelar _pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se mformado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta;
AGENTE COMUNITÁRIO BAfRRO SÃO BERNARDO
REQU [SlTOS PARA PROVJMENTO: E SINO MEDIO COMPLETO
ATRIBU IÇÕES: Desempenho de funções inerentes ao atendimento à saúde e integrar as
equipes do PACS e PSF. realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. por
meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade. em conformidade com as
diretrizes do SUS. e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de
proteção da cidadania. executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo
superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AGENTE COMUNJTÁ RlO
REQUISITOS PARA PROVJMENTO: ENSrNO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções inerentes ao atendimento à saúde e integrar as
equipes do PACS e PSF. realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. por
meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade. cm conformidade com as
diretrizes do SUS. e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de
proteção da cidadania, executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo
superior imediato.
COMPETÊNC IAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

AGENTE COORDENADOR DE TRIBUTOS

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO (DIREITO,
ECONOM IA OU CONTA BILIDADE).
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ATRIBUIÇÕES: Coordenar O Departamento de Tributos. no c~1mprimento das nonn_as e leis
vigentes. Descrição Analítica; Coordenar o Depai:ta~ento de Tnb~to~. ~en_do responsavel pela
arrecadação do ITBI (Tributo cobrado pela transm1ssao one1:os~ d~ 1movc1s), JSS (imposto sobre
serviços); IPTU (imposto sobre a transmissão de b~ns 1mov_e1s); ITR. O lmpost~ sobre a
Propriedade Tenitorial Rural; TAXAS (correspondem a prestaçao de serv_1ços, requenm~ntos_ e
outros serviços), e outros. TRIBUTOS FISCAIS: Fiscalizar o cumpnmento da leg1sl~çao
tributária. Constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadaçao e
promover a cobrança de tributos. Analisar e tomar deci_sões sob1:e _processos. adt~inistr~!i~os
fiscais. Atender e orientar contribuintes. Coordenar e reahzar a rev1sao de atualtzaçao penod1ca
do código tributário. outros documentos e legislação pertinente. Expedir e cassar Alvará de
funcionamento de estabelecimento. Realizar fiscalização de estabelecimentos: comercial. de
serviços, agropecuário, industrial. cartórios, bancos e outros afins. Fiscalizar eventos shows,
feiras, exposições, comércio ambulantes e outros afins. Planejar ação llscal. Emitir pareceres.
Proceder fiscalização e inspeção direta e pessoal dos estabelecimentos comerciais e demais
pessoas jw-ídicas e físicas ligadas ao fato gerador de tributos. Identificar sujeito passivo da
tributação, ldenti ficar bens. mercadorias e serviços, Identificar a oco1Tência do fato gerador.
Determinar base de cálculo, Identificar alíquota aplicável. Verificar irregularidades. Lavrar
notificações. Lavrar auto de infração. Retificar lançamentos, Replicar defesa do contribuinte.
CONTROLAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS: Controlar recolhimento do contribuinte,
controlar regime especial de arrecadação. atualizar débitos fiscais, controlar parcelamento de
débito, inscrever crédito tributário na dívida ativa. encaminhar débitos para cobrança judicial,
analisar consistência de documentos de arrecadação. controlar desempenho da arrecadação,
realizar proced imentos e auditoria na rede arrecadadora. montar relatórios de crédito tributário,
controlar certificado de crédito, prever receita tributária para fins orçamentários. ANALISAR
PROCESSOS ADMINlSTRATIVO-FISCAlS: Analisar pedidos de contribuintes inclusive
benefícios fiscais, elaborar pareceres. elaborar despachos decisórios, elaborar decisões, conceder
regime especial ou atípico. parcelar dívidas de contribuinte. enquadrar contribuinte em regime
especial de fiscalização. autorizar uso de equipamentos emissores de documentos fiscais.
encaminhar representação de ilícito tributado, assessorar elaboração de normas, compor juntas de
julgamento. ORGANIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Analisar
pedidos de inscrição no cadastro fiscal. enquadrar contribuinte na atividade econômica.
administrar sistema de informações tributárias, operar sistema de informações tributárias.
verificar integridade das informações cadastrais, bloquear contribuinte cm situação irregular.
pesquisar valores de bens e serviços. Elaborar planta genérica de valores. Atualizar pautas de
valores mínimos de bens e mercadorias. REALIZAR DILIGÊNCIAS: Diligenciar repartições
públicas e privadas, coletar informações do contribuinte. apreender livros e documentos. realizar
operações especiais (blitz). subsidiar a justiça nos processos tributários. arrolar bens e di reitos
para garantia do crédito tributário. ATENDER O CONTRIBUINTE: Orientar contribuinte no
plantão fiscal. responder consultas do contribuinte. autorizar confecção de documentos (iscais.
autorizar uso de livros fiscais. calcular débitos fiscais, eliminar pendência de regularidade fiscal,
recepcionar arquivos magnéticos 9e contribuinte. Emitir certidões de regularidade fiscal. ITR LANÇAMENTO, FlSCALIZAÇAO E COBRANÇA DE ITR. Fbculiz,u· e cobmr o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos termos do convênio celebrado com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil e acompanhar as transferências das parcelas das receitas tributárias
da União e dos Estados, pertencentes ao município. Acessar os sistemas da SRF e da rede local
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de dados que utilizará nas atividades inerentes a fiscalizaçã9 do ITR; participa!· de lreina°:1en~o:
elaborar, processar e divulgar a DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade '.erntonal
Rural proporcionalmente à participação do Município na arrecadação do I:R: exp~d~r a~to de
infração, notificação de lançamento, intimação e outros docume~tos; aprec1_ar as so!Jc1taç?es de
retificação de lançamento a que se refere o as Instruções Normativas SRF vigente; e~ped1r auto
de infração, notificação de lançamento. intimação e outros documentos em conformidade com
modelos aprovados pela SRF: elaborar. conjuntamente com a Superintendência Regional da
Receita Federal (SRRF) de sua jurisdição. cronograma de expedição de avisos de cobrança;
informar à SRRF. de acordo com os critérios por ela estabelecidos, os valores de terra nua por
hectare, conforme Instrução Normativa SRF vigente, guardar em boa ordem as informações.
processos e demais documentos referentes aos procedimentos de fiscalização e cobrança. lPTU Aplicar co1Tetarnente os conhecimentos exigiuos para a operacionalização das rotinas internas do
departamento. inclusive as relativas à Organização de Carnês para distribuição: Distribuir e/ou
coletar os carnês de IPTU de acordo com o plano de trabalho estabelecido: Verificar a correta
aplicação da entrega dos carnês baseado nos endereços e mapas disponibilizados e notificar a
ocorrência de irregularidades no fluxo assim que for identificado in loco; Participar de
campanhas promocionais de IPTU. Proceder a regular revisão da planta genérica de valores de
imóveis. Fiscalizar cadastramento e rccadastramento da área de terreno e área de construção de
cada imóvel. demais serviços previstos e conelatos. ISS - Enquadramento por tipo de lSS de
novos contribuintes ou alterações cadastrais: Análise e crítica dos relatórios de lançamento por
tipo de ISS (Profissionais Autônomos, Sociedades Profissionais, Empresas); análise e critica dos
relatórios de retenção de ISS na fonte, tanto de pagamentos da Municipalidade. quanto de
empresas privadas: atendimento de contribuintes na liberação de documentos fiscais. cálculo dos
impostos e acessórios, solucionar questões. cumprimento de notificações etc: análise.
autorização/recomendação de concessão de parcelamentos de débitos fiscais; procedimentos
Fiscais de Fiscalização externa: procedimentos Fiscais de Diligência externa ou interna:
procedimentos Fiscais Administrativos. ITBI - Atendimento de contribuinte para cálculo do
imposto: análise. autorização/recomendação de emissão de guia e valor em processo
administrativo: análise. autorização/recomendação de emissão de guia e ,alar em processo
judicial originário da Procw·adoria Municipal; análise e crítica dos relatórios de transmissões
imobiliárias. encaminhados pelos Cartórios de Registro de Imóveis, quando a lei local assim
determina: Procedimentos Fiscais de Fiscalização externa nos Cartórios de Registro de Imóveis.
Ser responsável pelos servidores de seu departamento, em relação a assiduidade. capacidade
laborativa. cumprimento dos deveres e disciplina. Buscar constantemente o melhor desempenho
no ambiente de trabalho. observando as prescrições de comportamento ou conduta: assiduidade.
pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse.
qualidade e atenção no trabalho, dedicação. eficiência, zelo na utilização dos materiais e
equipamentos do patrimônio, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes,
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens.
assimilação de novos métodos de trabalho. PODER DE POLICIA. Exercer poder de policia
administrativo, atuando diretamente junto a fiscalização, em horário e dia diverso ou em plantão
scmp1·e que fi7cr necessário, requisitar força policial e ou solicitar através do departamento
jurídico ordem judicial para atuar, fechar estabclecimemos e outro:, serviços de sun competência.
Colaborar e supervisionar a limpeza e organiL.ação do local de trabalho: executar outras
atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.
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COMPET ÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO . Agir eticamente; . Oemons:rar
objetividade; Raciocinar logicament~; Demonstrar íle~ibil~dade; Ze~ar ~ela~ mf~rmaç~es~
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a leg1slaçao; Mante1-se mfo1mado. Guaida1
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

AGENTE DE ALIMENTAÇÃO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASJCO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de preparo e d istribuição de merenda e outros
alimentos; zelar pela limpeza. higienização e organização da cozinha. refeitório e adjacências:
receber e conferir os produtos: arrumar e preparar as mesas para as refeições: servir as refeições:
cuidar do asseio dos utensílios e equipamentos; zelar pela qualidade, acondicionamento e
conservação dos alimentos: pesando e medindo os alimentos destinados ao preparo de refeições;
conferir os produtos destinados ao preparo de refeições, quanto quantidade e especificações:
controlar os estoques de produtos utilizados na al imentação escolar; armazenar alimentos de
fonna a conservá-los em perfeito estado de consumo; cuidar da manutenção do material e do
local sob seus cuidados: receber a nutricionista e a direção da escola as instruções necessárias:
Utilizar os equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas
pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO . Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar ílexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente, disciplinado, ded.icado e ter boa conduta.
AGENTE DE ALIM ENTAÇÃO DA ESCOLA RURAL DO BAIRRO SÃO B ERNARDO

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSfNO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de preparo e distribuição de merenda e outros
alimentos; zelar pela limpeza, higienização e organização da cozinha. refeitório e adjacências;
receber e conferir os produtos; a1Tumm e preparar as mesas para as refeições; servir as refeições;
cuidar do asseio dos utensílios e equipamentos; zelar pela qualidade. acondicionamento e
conservação dos alimentos; pesando e medindo os alimentos destinados ao preparo de refeições;
conferir os produtos destinados ao preparo de refeições. quanto quantidade e especificações;
controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar: armazenar alimentos de
forma a conservá-los em perfeito estado de consumo: cuidar da manutenção do material e do
local sob seus cuidados; receber a nutricionista e a direção da escola as instruções necessárias:
executar outras atividades correlatas ao cargo detenninadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar ílexibi tidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se <1lualiLtu.lo perante n legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
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AGENTE DE ALMOXARIFADO
,
REQUISlTOS PARA O PROVIMENTO: ENS1NO MEDIO COMPLETO
.
_
ATRIBUIÇÕES: Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preserv~r a sua mtegndade
física e condições de uso, de acordo com as características de cada material, bem co_m? para
faci litar a sua localização e manuseio; recebimento de pedidos, levantamento estat1st1co de
consumo, manter controle de estoque. manter os materiais armazenados em ordem, controlar as
quantidades estocadas. conferir os materiais no ato do recebimento, dar baixa nos materiais
entregues as secretarias e departamentos, responsabilizar pela conservação. classificação.
registro e guarda das quantidades estocadas, receber e conferir as mercadorias de acordo com a
ordem de compra, não receber ou devolver as mercadorias com defeitos ou que não apresentem a
mesma qualidade ou quantidade prevista no pedido de compra: manter controles dos estoques,
através de registros apropriados. anotando todas as entradas e saídas, visando a faci litar a
reposição e elaboração dos inventários. MISSÃO DO CARGO; Recepcionar os materiais
entregues pelos fornecedores. conferindo as notas fiscais com os pedidos. verificando
quantidades. qualidade e especificações. RESPONSABILIDADES; Organizar a estocagcm dos
materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, de acordo com as
características de cada material. bem como para facilitar a sua localização e manuseio. Manter
controles dos estoques. através de registros apropriados, anotando todas as entradas e saídas.
visando a facil itar a reposição e elaboração dos inventários. Solicitar reposição dos materiais.
conforme necessário, de acordo com as normas de manutenção de níveis mínjmos de estoque.
Elaborar inventário mensal. visando a comparação com os dados dos registros. Separar materiais
para devolução. encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. Atender as
solicitações dos usuários. fornecendo em tempo hábil os materiais e peças solicitadas. Controlar
os níveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição. confom1e
política ou procedimentos estabelecidos para cada item. Supervisionar a elaboração do inventário
mensal, visando o ajuste de divergências com os registros contábeis, executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade e ou serviços similares e correlatos.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibiLidade: Zelar pelos materiais de
trabalho: Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado:
utilizar uniformes: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE COMPRAS PÚBLICAS
ATRIBUIÇÕES: Executar processos de compras (receber pedido de compras, lançar informações no
sistema, processar/ publicar o pedido, analisar cotações. emitir ordem de fornecimento. encaminhar
informações pertinentes aos responsáveis): Analisar propostas comerciais: Após procedimento licitatório.
negociar melhores condições junto aos fornecedores: Elaborar documentação técnica pe,tinente; Realizar
processo de busca e manutenção de fornecedores: Realizar follow up: Promover interface com os
demandantes internos e externos conforme política da instituição: Participar da elaboração e cumprimento
de monuni~. _Pro1ocoloc;: registros. ou pr~cedimentos estabelecidos na instituição: Pa11icipar de comissões
quando sol 1c1tado: Realizar demais at1v1dades pertinentes à funçao,; ao ,,,nor.
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS:
- Receber requisições de compras e sol icitações de empenho de materiais ou serviços:
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_ Promover pesquisa no mercado dos produtos e serviços requisitados;
- Efetivar as compras:
- Acompanhar fluxo de entregas:
- Comunicar-se com requisitantes e órgãos alins sobre o processo de compra:
.
_ Receber e registrar requisições, passando-as para o Chefe Imediato para encaminhamento;
- Verificar especificações da compra dos materiais e serviços requisitados:
..
- Encaminhamento para a verificação da existência de verbas (reserva) junto a Setor de Contabilidade:
- Identificar a quantidade de consumo dos produtos requisitados:
- Sugerir ao requisitante outros produtos ou simi lares quando não julgar ser a melhor opção de compra;
- Solicitar esclarecimentos do solicitante quando houver dúvidas sobre os pedidos:
- Arquivar pedidos de compra não apro,ados;
- Auxi liar o departamento de Licitações a Confeccionar editais para compra:
- Analisar os produtos e serviços do mercado para at1:mder as exigências do requisitante:
- Pesquisar e negociar preços;
- Elaborar mapas de preços e pedido de empenho:
- Analisar qualidade do material;
- Pesquisar sobre as referências confiabilidade dos fornecedores:
- Analisar propostas e documentações;
- Requisitar amostras ou catálogos de compras;
- Entrar em contato com ,endedor e solicitar detalhes da mercadoria ou serviços, quando houver
necessidade:
- Elaborar descrições dos produtos e serviços encontrados:
- Elaborar e encaminhar Notificações aos fornecedores;
- Elaborar minuta de controle e ata de registro de preços:
- Receber dados sobre a forma de pagamento da Secretaria de Finanças;
- Revisar pedidos em aberto;
- Preparar relatórios de acompanhamento dos processos de compra:
- Enviar edital para os fornecedores do ramo:
- Cadastrar processos:
- Prestar Informações ao Tribunal de Contas e demais órgãos de Controle quando solicitado:
- Informar ao requisitante e superior sobre o andamento do processo de compra:
- Informar ao requisitante a negação do pedido e suas causas:
- Receber reclamações sobre as compras e procedimentos de compra efetuados:
- Comunicar-se com fornecedores e repassar as reclamações recebidas;
- Ana lisar cadastros e credenciamento de fornecedores:
- Atuar sempre em consonância com a legislação que regulamenta as licitações.
- Participar de reuniões e grupos de trabalhos:
- Executar outras atribu ições afins.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

AGENT E DE CONTABILIDADE PU BL ICA
REQU IS ITOS PARA O PROVJMEN lO: SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA oi: Cl~NCT/\S
CONTÁBEIS, COM INSCRIÇÃO NO CONSELllO REGIONAL DE CONTABILIDADE
"CRC".
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ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que destinam a planejar, coor~en:=11". e executar os
trabalhos de análise. registro e perícias contábeis. estabelecendo pn~c_1p1os, ~o~·mas _e
procedimentos, obedecendo às determinações d~ controle e~t:,mo, pa~a. penrntir ~ adm~nistraçao
dos recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura. Descnçao Anal1t1ca: P_laneJar o s1st~m_a_ de
registro e operações. atendendo às necessidades administrativas e _l~gru,:, para poss1b1l1tar
controle contábil e orçamentário, supervisionar os trabalhos de contab1hzaçao dos documentos,
realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do
Município; planejar modelos e fó rmulas para uso nos serviços de contabilidade: orientar e
superintender a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos arrecadem
rendas, realizem despesas. administrem bens do Município; realizar estudos financeiros e
contábeis. emitir parecer sobre operações de créditos; organizar planos de amortização da dívida
pública municipal: elaborar projelus sobre abertura de créditos adicionais e alterações
orçamentárias: realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços:
organizar a proposta orçamentária; supervisionar a prestação de contas de fundos auxílios
recebidos pelo Município; assinar balanços. balancetes. examinar processos de prestação de
contas; conferir guias de juros de apólices da dívida pública; examinar empenhos de despesa,
verificando a classificação e a existência de saldos nas dotações; Atender as normas e leis,
especialmente Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n ° 1O1/2000. a Constituição
Federal. Código Civil, Código Tributário Nacional e Municipal à luz dos princípios éticos
ligados à Administração, como planejamento. equilíbrio financeiro. economicidade.
produtividade, transparência. controle e responsabilidade. Elaborar. assinar e encaminhar aos
órgãos competentes. relatórios pertinentes à Lei de responsabilidade fiscal, Fiscalização
Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e da União (TCU), AUDESP.
SlAP. SIOPS, SlOPE, DCTF. SICONFI, SlCONVL SISTN. Realizar e coordenar audiências
públicas conforme legislação pc11inente. Atender e prestar infom1ações e contas aos órgãos
fiscalizadores. como TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). TCU (Tribunal de
Contas da União), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), FNS (Fundo
Nacional de Saúde). FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social), SICONV (Sistema de
Convênios). SEE (Secretaria de Estado da Saúde), DRADS (Diretorias Regionais de Assistência
e Desenvolvimento Social). entre outros. Realizar prestações de contas do Terceiro Setor e
Convênios. Ser responsável por Elaborar, analisar e avaliar planos e programas e projetos do
Setor Público. visando o Planejamento orçamentário e Gestão Pública. através da elaboração.
execução e fiscalização do Plano Plurianual - PPA. a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a
Lei Orçamentária Anual - LOA. '. como: controle orçamentário (planejamento, execução
orçamentária e controle de empenhos) e controle financeiro: (Cronograma mensal de
desembolso; disponibi lidades financeiras; liquidação e pagamento da despesa orçamentária do
exercício; resto a pagar; adiantamentos concedidos; dívida ativa) e outros controles. Rever
conceitos e roteiros contábeis; resolver inconsistências contábeis e avaliar o sistema contábil.
Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades
administrativas e as exigências legais. Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das
receitas e despesas. Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil. Analisar.
acompnnhnr e fü:calizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis. Reali zar
serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua c1rea c.Jc atuação, qu,mdo
necessário. Prestar informações rotineiras e também quando solicitado. Seguir as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP). Zelar pela guarda,
conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza. Cumprir e fazer cumprir
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normas e padrões de comportamento definidos pelo órgã_o ~ Buscar constantemente o melhor:
desempenho 110 ambiente de trabalho, observando asyres~nço~s de ~ompo~·ta~ne_nto o~ c_o~d~ta.
assiduidade, pontual idade, obediência e respeito a h1erarq~1a, _ d1sc1pl_r~a,. inrcratrva,
produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho. ded1~açao, efic1enc1a, zelo na
utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom relacionamento com as chefias.
colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas,
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho Executar tarefas correlatas, a
critério de seu superior imediato.
_
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇAO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: BACHARELADO EM GESTÃO PÚ BLICA
ATRIBUIÇÕES: São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno referida no
ai1igo 7°, além daquelas dispostas no artigo 74, da Constituição Federal. e as seguintes
atividades; coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do
correspondente Órgão. incluindo suas administrações Direta e Indireta da Prefeitura Municipal
de Coronel Macedo. promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos
normativos sobre procedimentos de controle: apoiar o controle externo no exercício de sua
missão operacional. supervisionando e auxiliando as unidades executaras no relacionamento com
o Tribunal de Contas do Estado. quanto ao encaminhamento de documentos e informações,
atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas. tramitação
dos processos e apresentação dos recursos; assessorar a administração nos aspectos relacionados
com os controles interno e externo e quanto à legalidade de atos de gestão. emitindo relatórios e
pareceres sobre os mesmos: interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à
execução orçamentária, financeira e patrimonial; medir e avaliar a eficiência, eficácia e
efetividade dos procedimentos de controle interno. através de atividades de auditoria interna a
serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias. nos diversos sistemas
administrativos dos correspondentes Órgãos, incluindo suas administrações Direta e Tndireta.
expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; avaliar o
cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento. i11clusive quanto a ações descentralizadas executadas
à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fisca l e de In vestimentos; exercer o
acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais. da Lei de Responsabilidade
Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; estabelecer mecanismos voltados a
comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira patrimonial e
operacional nos correspondentes Órgãos, incluindo suas administrações Dil·cta e Indireta. bem
como, na aplicação de recursos público:,, por entidades de direito privado: exercer o controle das
operações de crédito. avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente: superv isionar
as medidas adotadas pelos Órgãos, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo
limite, caso contrário. nos termos dos a11igos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal; tomar
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as providências, conforme o disposto no a~igo 31 da ~~! _de Responsa?ilida?e. Fis_cal. P~_ra
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mob1h~na aos respectivo~ limites, af~r~ a
destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. tendo em vista_ as re:,tnçoes
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal: acompanhar a. ~1vulga~ao dos
instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de_Responsabil,~a?e Fiscal, e~n
especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentát:1a e ao Relatono d~ _Gestao
Fiscal, aferindo a consistência das infonnações constantes de tais documentos; part1c1par do
processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plur!a~rnal, da Lei de _D_iretri:es
Orçamentárias e da Lei Orçamentária: manifestar-se, quando sollc1tado pela admm1straçao.
acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios. sua dispensa ou inexigibilidade e
sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres: propor
a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as
atividades da adnunistração pública. com o objetivo de aprimorar os controles internos. agilizar
as rotinas e melhorar o nível das informações: instituir e manter sistema de informações para o
exercício das atividades fmalísticas do Sistema de Controle Interno; verificar atos de admissão
de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para posterior registro no
Tribunal de Contas; manifestar através de relatórios. auditorias. inspeções. pareceres e outros
pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades: alertar formalmente a
autoridade competente para que instaure imediatan1enle a Tomada de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais,
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes
públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou. ainda. quando ocorrer desfalque, desvio
de dinheiro. bens ou valores públicos; revisar e emitir parecer sobre os processos de Tornadas de
Contas Especiais instaw-adas pelos correspondentes aos Órgãos. incluindo as suas administrações
Direta determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; representar ao Tribunal de Contas do
Estado. sob pena de responsabilidade solidária. sobre as iITegularidades e ilegalidades
identificadas e as medidas adotadas: emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas
pela administração: realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de
Controle Interno: executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior
imediato.

COMPETÊNC IAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE ENDEM IAS
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDlO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Realizar levantamento de índice de densidade larvária; Realizar pesquisa
larvária e tratamento perifocal e focal de pontos estratégicos: Orientar o responsável pelo ponto
estratégico sobre medidas para m<.:lhoria dos condições sanitárias do estabelecimento: Realizar
pesquisa larvária de armad ilhas; Orientar o morador ou responsável por estabelecimento
comercial ou industrial sobre como evitar criadouros do Aedes Aegypti: Realizar controle
mecânico e criadouros. através de remoção, destruição, mudança de posição ou localização
destes criadouros com a ajuda do morador; Realizar, periodicamente. vistorias em imóveis
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especiais eliminando os criadouros potenciais existen_te~ e orie1~tando s~bre _medidas _P~ra
melhoria das condições sanitárias, Realizar controle quirmco au·aves de _aphca~ao de l~r~tc1da
(tratan,ento focal) Realizar, em casos confirmados de _d engue, o bloque~o da area delimitada,
executar outras atribuições relacionadas ao exercício de suas funçoes, de acordo com
determinação superior.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE LICITAÇÃO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETA
ATRIBU lÇÕES: Desempenhar as funções de apoio de gerenciamento administrativo junto ao
setor de licitações e contratos do município, visando o atendimento das rotinas das atividades da
área de atuação; atendimento ao público e fornecedores; prestação de informações aos
fornecedores. licitantes. empresas e público em geral; elaborar redação de documentos, editais de
licitações, contratos administrativos. despachos, certidões, correspondências em geral e
documentos afins: conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos;
atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados as rotinas aplicadas
sistema AUDESP e Tribunal de Contas; manter conhecimentos as Leis de Licitações; zelar pelos
procedimentos licitatórios. cuidando de prazos peremptórios. publicações de editais e contratos;
proceder informações de pesquisas de preços: zelar pela guarda. registro e conservação dos
processos licitatórios, arquivando os procedimentos em meios físicos e eletrônicos, respondendo
pelo seu extravio dos mesmos nos termos do Art. 31 4 do DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940: prestar as informações de sua atuação junto aos órgãos de controle interno
e externo: atuar nas comissões de licitações. Executar outras atividades correlatas ao cargo
detern,in"a das pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocina r logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE LIMPEZA
REQU ISITOS PARA PROVJMENTO: ENSINO BASlCO COMPLETO

ATRJB UIÇÕES: Desempenhar atividades de limpeza e asseio nos prédios e logradouros
públicos. através de varrição, lavagem. aplicação de ceras e produtos correlatos destinados à
limpeza e higienização dos ambientes, bem como lavar e passar roupas de cama. mesa e banho:
manter o local e materiais de trabalho organizado; higie1úzação de ambientes, manutenção
interna e externa; zelar pela conservação do patrimônio público: utilizar os equipamentos de
EPl s; executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: . Oemons~rar
objetividade· Raciocinar looicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas mformaçoes;
T rabalhar e~ equipe; Mante;se atual izado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. d isciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENT E DE LIMPE Z A DA ESCOLA RURAL DO BAIRRO SÃO BERNARDO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de limpeza e asseio nos prédios e logradouros
públicos. através dt.! varrição, lavagem, aplicação de ceras e produtos correlatos destinados à
limpeza e higienizaçào dos ambientes, bem como lavar e passar roupas de cama. mesa e banho:
manter o local e materiais de trabalho organizado: higienização de ambientes. manutenção
interna e externa: zelar pela conservação do patrimônio público; utilizar os equ ipamentos de
EP ls: executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS GERAJS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Efetuar as tarefas de manutenção. cons1c:1tos e reparos dos bens móveis e
imóveis. Executar trabalhos de construção. em alvenaria, concreto, madeira e outros materiais,
assentado tijolos. guias. lajotas. pedras. telhas, canaletas. calhas, pisos, azulejos. portas, janelas.
forros. Guiar-se por desenhos. esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos
pertinentes ao oficio para construir. reformar ou reparar prédios e obras similares. Preparar
canteiro de obras e massa de concreto. misturar cimento. areia. água. brita e outros materiais,
através de processos manuais ou mecânicos. obtendo concreto ou argamassa limpar e compactar
solos. efetuar a carga. descarga e Lransporte de materiais. servindo-se das próprias mãos ou
utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção
daqueles materiais: escavar e fazer limpezas de valas, bueiros e fossas: abrir sulcos em pisos e
paredes. extraindo terras, rebocos, massas. permitindo a execução de fundações: fazer
assentamento de canalizações ou tubulações para água, esgoto ou rede elétrica. Preparar e
transportar materiais, ferramentas. aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de
acordo com instruções. Realizar serviços de tapa buracos, cortes e escavações. remoção da
camada de revestimento asfáltico. apljcação de concreto betuminoso e distribuição do concreto
asfáltico. Realizar pintura em paredes internas e externas, muros, meio fios. fachadas e outros
locais. preparar as superficies antes de pintá-las. como limpeza. aplicação de massa fina ou
corrida e líxamcnto, aplicar papel de parede e gc:s::.o para a.cabamenlo. ln~talar. fazer manutenção
e reparar fiação elétrica em equipamentos elétricos e em redes elétricas. executar manutenção
elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, equipamentos. motores. painéis. rede
elétrica, aparelhos e instalações em perfeitas condições de funcionamento. Auxiliar o oficial ou
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encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a ~om termo a e~ecução de suas tarefas. ~elar
pela conservação dos locais onde estão sendo realtzados os serviços. Atuar em c?nform1dade
com as determinações superiores e do chefe do departamento de obras e serviços .. ~uscar
constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho. observando ~s p~esc~·1çoes ?e
comportamento ou conduta: assiduidade. pontualidade. obediência e respeito a hter~rqu!a,
disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e aten~ão~ ~o trabalho, ~ed1caçao,
eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patnmon10, bom relacionamento
com as chefias, colegas e munícipes. disponibilidade permanente para colaborar com a chefia
e/ou colegas, acatamento de ordens. assimilação de novos métodos de t:abalho. Utilizar .ºs
equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo determmadas pelo superior
imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelos materiais de
trabalho: Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado:
utilizar uniformes: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

AGENTE DE PATRIMÔNIO
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NTVEL MÉDIO OU SUPERIOR COMPLETO.
,

ATRIBU IÇÕES: Proceder ao cadastramento dos bens permanentes móveis e imóveis: manter
atualizado o cadastro, inclusive acompanhando as transferências realizadas em relação aos bens
móveis; realizar os procedi mentos de responsabilidade patrimonial junto aos setores: realizar os
procedimentos de transferências ou baixas de bens móveis; coordenar e formar Comissão
Permanente de Avaliação e Destinação de Equipamentos Inservíveis; promover procedimentos
de alienação dos bens Inservíveis, de acordo com legislação pertinente: realizar periodicamente a
liscalização dos bens móveis: manter atualizado o inventário dos bens móveis; manter registrado
e inventariado os bens imóveis da administração pública; realizar a avaliação anual dos bens
imóveis e moveis, conforme as exigências legais: prestar informações em processos de ação
judicial. aos órgãos de controle externo e interno; alimentar pontualmente o sistema AUDESP e
outros vinculados à administração. Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo
seu superior hierárquico imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar ílexibilidade: Zelar pelos materiais de
trabalho; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado;
utilizar uniformes; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE RECEPÇÃO:
REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
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ATRIBUIÇÕES: Desempenhar as funções de recepção de pessoas; receber protocolos de
documentos e encaminhar aos setores responsáveis; prestar informações as ~essoas; rec~b~r e
distribuir correspondências via postal e eletrônico; zelar pela gestã? ~o atcn?1m~nto ao pu,bh~o.
exercendo habilidades em comunicação; atender chamadas tclefomcas; direcionar o pubhco
visitante e servidores de outros setores para atendimentos; manter organizada em agenda ou em
programa de computador, números de telefo_nes. endereço: p_ara ~o~respondênc_ias, e-m.ai~s e
afins; prestar serviços de apoio aos seus supcnores; manter a d1spos1ç~o para quaisquer duv1~as
e esclarecimentos: executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior
hierárquico imediato.
CO MPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Dt;monstrar flexibilidade: ZelRr pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AGENTE DE RECURSOS HUMANOS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: NÍVEL MÉDlO
ATRIBUIÇÕES: Promover o aperfeiçoamento dos serviços da Prefeitura, através do
treinamento de servidores na própria Prefeitura ou em cursos especializados de administração
municipal; Examinar os processos relativos a deveres ou direitos dos funcionários municipais,
em coordenação com a Assessoria Jurídica da Prefeitura; Promover a anotação individual dos
servidores municipais. nas respectivas fichas funcionais e financeiras; Orientar servidores
municipais em assuntos pertinentes à sua vida funcional e financeira; Processar os expedientes
relativos ao ingresso ou saída do serviço público municipal. bem como a movimentação interna
do pessoal: Controlar a frequência dos servidores municipais; Elaborar folha de pagamento do
pessoal; Elaborar relação de descontos obrigatórios e µutorizados. referentes à folha de
pagamento; Elaborar a escala de férias do pessoal: Emitir parecer sobre os requerimentos dos
servidores. nos assuntos diretamente relacionados com a vida funcional do requerente; Fornecer
ce11idões de tempo de serviço dos servidores municipais; Preparar e controlar os elementos de
avaliação de merecimento dos servidores: Promover e acompanhar concursos públicos: Efetuar
treinamento de candidatos aprovados em concursos públicos aos cargos e funções da
Prefeitura: proceder levantamento dos encargos sociais; realizar procedimentos necessários para
concessão dos benefícios funcionais; expedir certidões. declarações e atestados relativos à
situação funcional dos servidores e ex-servidores; controlar a quantidade de vagas de funções
gra1i ficadas e gratificações: controlar a quantidade de cargos e funções: prestar informações em
processos de ação judicial. aos órgãos de controle externo e interno; Executar tarefas correlatas
que lhe forem determinadas pelo seu superior hierárquico imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logican1ente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelos materiais de
trabalho: Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado:
utilizar uniformes; ter iniciativa: ser: assfc.luo. elidente. tli5ciplinado. dedicado e ter hoa conduta.

AGENTE DE TESOURARIA
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REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSI O SUPERIOR COM PLETO NAS ÁREAS DE
CONTABILIDAD E, ADMTNISTRAÇÃO OU ECONOMIA.
ATRIBUIÇÕES: Compreende o cargo que destina a planeja~·, coordenar e e~ecutar o~ tra~alhos
de análise e reoistro de todos os serviços do setor da tcsourana, obedecendo as determmaçoes de
con trole exter;o e interno, para permitir à admin istração pública municipal a exata concil iação
financeira. Descrição Analítica: Organizar. supervisionar e responsabilizar pelos os serviços da
tesouraria municipal. Controlar a a1Tecadação orçamentária e extra orçamentária do município:
controlar as entrada das receitas; programar e controlar os pagamentos; administrar as
d isponibilidades financeiras: manter os registros de caixa e movimentos bancários; prestar
informações solicitadas por quem de dirt:ito relativos ao desempenho de suas funções;
movimentar fundos. efetuar recolhimentos nos prazos legais; conferir e rubricar livros:
preencher. assinar e conferir cheques bancários juntamente com autoridade superior; realizar
transferências bancárias; informar. dar parecer e encaminJ1ar processos relativos à competência
da tesouraria; auxi liar na feitura global de contabilidade dos diversos impostos. taxas e demais
componentes da receita; responsabilizar pela conferência de documentos de receita. despesas e
outros; fazer conciliação de extratos bancários. confrontando débitos e créditos, pesquisando
quando for detectado erro e realizando a correção; realizar a elaboração do balanço gera l: realizar
e supervisio nar o lançamento das contas em movimento. nas fichas e livros contábeis: fazer
fechamento de caixa diariamente, considerando todas as entradas e saídas efetuadas. através da
conta caixa ou das diversas contas bancárias; executar serviços externos. realizando depósitos e
retiradas bancárias e pagamentos. efetuar a quitação de tributos. carnês. notas fiscais. ce11idões,
entre outros; verificar e conferir periodicamente o numerário e os valores ex istentes nas contas
bancárias do órgão público. depósitos efetuados. cheques emitidos e o utros lançamentos, para
assegurar a regularidade das transações financeiras: Executar cálculos das transações efetuadas,
comparando-os com as cifras anotadas em registro: atender as normas e leis. especialmente Lei
de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n ° 101 /2000, a Constituição Federal, Código
Civil , Código Tributário Nacional e Municipal à luz dos princípios éticos ligados à
Administração, como planejamento, equilíbrio financeiro. economicidade. produtividade.
transparência. controle e responsabilidade. Elaborar. assinar e encaminhar aos órgãos
competentes, relatórios pertinentes à responsabilidade do setor da tesouraria. - expedir boletins
de caixa e tesouraria: Zelar pela guarda, conservação e mantitenção dos equipamentos e materiais
que utiliza. Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão:
Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho. observando as
prescrições de comportamento ou conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade. interesse. qualidade e atenção no trabalho.
dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom
relacionamento com as chefias. colegas e munícipes. disponibilidade permanente para co laborar
com a chefia e/ou colegas. acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho.
Executar outras tarefas afins. determinadas pelo superior imediato. Executar tarefas correlatas, a
critério de seu superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas info1111ações:

1
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Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se info1mado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. d isciplinado, dedicado e ter boa conduta.

AGENTE FARMACEUTICA-1
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SU PERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA COM
rNSCRJÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

"CRF".
ATRIBUIÇÕES: Fornecer medicamenlus de acordo com prescrições médicas. interpretando as
instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição
e o controle dos medicamentos da farmácia municipal. Descrição Analítica: Gerenciar.
assessorar. responder técnica e legalmente pelas atividades relacionadas à assistência
farmacêutica, entre elas, seleção, programação, aquisição. armazenamento. distribuição e
dispensação de insumos farmacêuticos. Participar do processo de implantação do serviço de
fitoterapia. Responder técnica e legalmente pela unidade (farmácia). Organizar e estruturar a
Central de Abastecimento Farmacêutico e a farmácia do município, de acordo com as noimas
vigentes.
Participar da elaboração da Política de Saúde e de Assistência Farmacêutica do
Município. Coordenar a elaborar e normas e procedimentos na sua área de atuação. Coordenar e
participar dos processos de seleção e padronização de medicamentos com base em protocolos
clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres.
Coordenar.
monitorar e responsabilizar-se pelo fracionamento de medicamentos. quando necessário.
Participar da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. Participar com outros
profissionais da saúde. de atividades de planejamento, campanhas, execução. acompanhamenLo
e avaliação. de atividades relacionadas às ações de saúde e a programas municipais. Analisar
custos relacionados aos medicamentos. promovendo a racionalização dos recursos financeiros
disponíveis. Promover. no seu âmbito de atuação, o uso racional de medicamentos e o
acompanhamento farmacoterapêutico. Identificar a necessidade e promover a educação
permanente dos profissionais que se encontrem sob sua responsabilidade de atuação.
Promover e participar de debates e atividades infom1ativas com a população e com profissionais
e entidades representativas, acerca dos temas relacionados à sua atividade. Participar da
organização de eventos, simpósios, cursos. treinamentos e congressos relacionados à sua área de
atuação. Atuar. em conjunto com as Vigilâncias Sanitária. Ambiental e Epidemiológica. nas
ações de educação em saúde e nas de investigações epidemiológica e sanitária. Divulgar as
atividades de farmacovigilância aos profissionais de saúde. notificando aos órgãos competentes
os desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos.
Participar
de
com1ssao
municipal de controle de infecção em serviços de saúde. Acolher. orientar e prestar informações
aos usuários e aos outros profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à
Assistência Farmacêutica. Controla o estoque a compra de medicamentos. Supervisionar o prazo
do volidndc- doe: medicamentos. Participar do processo de compra dos medicamentos. Colaborar e
supervisionar a limpeza e organização do local de trabalho; Buscar i.;on::,Lantcmcntc o melhor
desempenho no ambiente de trabalho. observando as prescrições de comportamento ou conduta:
assiduidade, pontualidade.. obediência e respeito à hierarquia, disciplina.. iniciativa ..
produtividade. interesse, qualidade e atenção no trabalho. dedicação. eficiência. zelo na
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utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio. bom relacionamento com as chefias.
colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas,
acatamento de ordens. assimilação de novos métodos de trabalho. Executar outras tarefas afins,
determinadas pelo superior imediato . Executar outras atividades correlatas ao cargo
detem1inadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar fle~ibilidade; Zelar _pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se 111formado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

AGENTEFARMACEUTICA-11
,
REQU ISITOS PARA O PROVIMENTO: SUPERIOR ~OMPLETO EM FARM~C IA COM
lNSCRJÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMAClA DO ESTADO DE SAO PAULO
"CRF".
ATRIBU lÇÕES: Fornecer medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as
instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição
e o controle dos medicamentos da farmácia municipal. Descrição Analítica: Gerenciar.
assessorar, responder técnka e legalmente pelas atividades relacionadas à assistência
farmacêutica, entre elas, seleção. programação. aquisição, armazenamento. distribuição e
dispensação de insumos farmacêuticos. Participar do processo de implantação do serviço de
fitoterapia. Responder técnica e legalmente pela unidade (farmácia). Organizar e estruturar a
Central de Abastecimento Farmacêutico e a farmácia do município. de acordo com as normas
vigentes.
Participar da elaboração da Política de Saúde e de Assistência Farmacêutica do
Município. Coordenar a elaborar e normas e procedimentos na sua área de atuação. Coordenar e
participar dos processos de seleção e padronização de medicamentos com base em protocolos
clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres. Coordenar,
monitorar e responsabilizar-se pelo frac ionamento de medicamentos, quando necessário.
Participar da Com issão de Farmácia e Terapêutica do Município. Participar com outros
profissionais da saúde, de atividades de planejamento, campanhas. execução. acompanhamento
e avaliação, de atividades relacionadas às ações de saúde e a programas municipais. Analisar
custos relacionados aos medicamentos. promovendo a racionalização dos recursos financeiros
disponíveis. Promover. no seu âmbito de atuação. o uso racional de medicamentos e o
acompanhamento farmacote rapêutico. Identificar a necessidade e promover a educação
permanente dos profissionais que se encontrem sob sua responsabilidade de atuação. Promover e
participar de debates e atividades informativas com a população e com profissionais e entidades
representativas, acerca dos temas relacionados à sua atividade. Participar da o rganização de
eventos. simpósios. cursos. treinamentos e congressos relacionados à sua área de atuação. Atuar,
em conjunto com as Vigilâncias Sani tária, Ambiental e Epidemiológica. nas ações de educação
em i::aúde e nas de investigações epidemiológica e sanitária. Divulgar as atividades de
farmacovigilância aos profissionais de saúde. notificando aos órgao:. compcLcnLc:s o s desv ios de
qualidade e reações adversas a medicamentos. Participar de comissão municipal de controle de
infecção em serviços de saúde. Acolher. orientar e prestar iM'ormações aos usuários e aos outros
profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos perti nemes à Assistência
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Farmacêutica. Controla O estoque a compra de medicamentos. Supervisi~nai· o prazo de validade
dos medicamentos. Participar do processo de compra dos medicamentos. Colaborar e
s upervisionar a limpeza e organização do local de trabal~o: Buscar constantemente o melho~
desempenho no ambiente de trabalho. observando a~ pres~nç~es de ~ompo~ta1:ne~lo Ot~ ~o~d~ta.
assiduidade, pontualidade. obediência e respeito a h1erarq:11a, _ d1sc1pl_1~a,. m1ciat1va,
produtividade. interesse. qualidade e atenção no trabalho, ded1caçao, efic1enc1a. zelo_ na
utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom relacionamento com as chefias.
colegas e munícipes. disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas.
acatamento de ordens. assimilação de novos métodos de trabalho. Executar outras tarefas afins,
determinadas pelo superior imediato. Executar outras atividades correlatas ao cargo
determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
s igilo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

AGENTE SOCIAL
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: E SINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Realizar serviços sócio-ed ucativos em grupos formados por crianças
adolescentes idosos e famílias. com ativ idades de Recreação e lazer, atÍ\ idades lúdicas.
esportivas. artísticas e culturais. atividades com as famílias (reuniões, palestras. oficinas, e outras
do mesmo gênero), assim como. articulação com a rede de garantia e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, além do acompanhamento das ações empreendidas pelo município na
Proteção Social Básica: executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior
imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃ0. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

AGENTE TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
REQUISJTOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
REQU ISITOS PARA O PROVIMENTO: FORMAÇÃO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO. COM REGISTRO NA DELEGACIA REGIONAL DO T RABALHO "DRr·.

ATRJBU lÇÕES: Coordenar o sistema de segurança do trabalho. na elaboração e
implementação da politica de saúde e segurança no trabalho. Descrição Analítica: Atuar no
Departamento do RJI auxiliando nas atividades administrativas rotineiras que envolva a situação
de trabalhos dos servidores municipais. Emitir pareceres técnicos sobre os riscos exigentes nos
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ambientes de trabalho. Orientar os servidores sobre as medidas de eliminação e ne~trali~ação
dos riscos no ambiente de trabalho. Analisar os métodos e os processos de trabalho e 1dent1ficar
os fatores de risco de acidentes do trabalho. doenças profissionais e do trabalho e a presença de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador. propondo sua elimi~ação ou seu controle. Executar
os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os result~1te~ alcançados,
adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prev:nc10111st~s em uma
planificação, beneficiando os servidores Executar programas de prevençao de ~c~den:es do
trabalho. doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a part1c1paçao dos
serv idores. acompanhando e avaliando seus resultados. bem como sugerindo constante
atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos. Promover debates.
encontros. campanhas. seminários. palestras. reuniões. treinamentos e utilizar outros recursos de
ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do
trabalho. assuntos técnicos. visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais. Executar
as normas de segurança referentes a projetos de construção. aplicação. reforma, arranjos l1sicos e
de fluxos. com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclus ive
por terceiros.
Encaminhar aos setores e áreas competentes normas. regulamentos.
documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações. materiais de apoio técnico.
educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto desenvolvimento dos servidores.
Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais
e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis. de acordo com a legislação vigente,
dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho.
Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos
resíduos industriais. incentivando e conscientizando os servidores da sua importância para a
vida. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas. quanto aos procedimentos
de segurança e higiene do trabalho previsto na legislação ou constantes em contratos de
prestação de serviço. Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando
métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a
eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das
condições do ambiente. para preservar a integridade física e mental dos servidores. Levantar e
estudar os dados estatísticos de acidentes do trabaJho, doenças profissionais e do trabalho,
calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas
regulamentos e outros dispos itivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e
individual. Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos.
fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para
subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal. Informar os servidores e os
chefes dos Departamentos sobre as atividades insalubre. perigosas e penosas existentes, seus
riscos específicos. bem como as medidas e alternativas çle eliminação ou neutralização dos
mesmos. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o
planejamento e a organ ização do trabalho de forma segura para os servidores. A1ticula-se e
colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho. doenças
profissionais e do trabalho. Solicitar a compra de uniformes. equipamentos de proteção
individuais (EP!s) e coletiva (EPCs). acompanhar a entrega e fiscalizar o uso diário pelos
servidores. Acompanhar. atuar e colaborar para que sejam realizados os programas ue ~cgurunçu
e saúde no trabalho como: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT), ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, PCA - Programa de
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Proteção Auditiva entre outros. Acompanhar e fiscalizar os procedim~ntos dos exames
Ocupacionais. Buscar constantemente o melhor desemp~nh? no amb1e1~te de tra?~lh?·
observando as prescrições de comportamento ou conduta: ass1du1dade. pontualidade, obed1encia
e respeito à hierarquia, disciplina. iniciativa, produtividade, interesse. qualidade e ate1:ção ?º
trabalho. dedicação. eliciência, zelo na utilização dos mate'riais e equipamentos do patnmômo,
bom relacionamento com as chefias. colegas e munícipes, disponibilidade permanente para
colaborar com a chefia e/ou colegas. acatamento de ordens. assimi lação de novos métodos de
trabalho. Executar outras tarefas afins. determinadas pelo superior imediato. Executar tarefas
correlatas. a critério de seu superio r imediato.
Competências pessoais para a Função. Agir eticamente: Demonstrar objetividade; Raciocinar
logicamente; Demonstrru· ílexibilidadc; Zelar pela~ informações; Trabalhar em equipe: Manter-se
atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo.
eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

ASSISTENTE DE ADMINISTRATIVO

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar funções de apoio às atividades burocráticas nas diversas
unidades e órgãos da Administração Municipal. Efetuar registros, preencher formulários,
alimentação de informação aos sistemas: realizar prestação de contas: assessorar os gestores com
questões da rotina de trabalho do setor: realizar levantamenios. análises de dados para pareceres
e informações em processos e outros atos relacionados com as atividades administrativas;
receber e transniitir recados acerca dos assuntos tio setor; realizar tarefas de digitação de dados;
desenvolver atividade de arquivo de documentos: providenciar material de expediente: receber
documentos e correspondências e encaminhá-los_ seja por meio manual ou eletrônico: realizar os
trabalhos técnicos administrativos do setor em que estiver designado. na conclução dos processos
operaciona is e na interface com demais setores da administração e como o público externo:
prestar auxílios logístico às autoridades administrativas e aos servidores burocráticos com
funções técnicas superiores: executru· tarefas correlatas. a critério ele seu superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ASSISTENTE SOCIAL

REQUISITOS PARA PROVTMENTO: ENSfNO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO
SOCIAL. COM lNSCRIÇÃO NO CONSELHO REG IONAL SOCIAL ··CRESS".
ATRIBUIÇOES: Planejar, coordenar, controlar e avaliai· programas e projetos na área do
Serviço Social aplicados a indivíduos. grupos e comunidades: Elaborar e /ou participar de
projetos de pesquisas. visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
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desenvolvimento comunitário; Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e
interpretar junto à equipe de saúde a situação social do i~d_ivídu~ e sua ~amília: Fornecer dados
sociais para a elucidação de diagnóstico médico e penc1al: D1agnosttcar e tratar problemas
sociais que impeçam comunidades. grupos e indivíduos de atingirem um nível satisfató rio de
saúde; Desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde da
população. ocupando-se da aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem diretamente na
situação saúde. através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas
e sociais; Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que
possam proporcionar os benefícios necessários à população; Prover. adequar e capacitar recursos
humanos instituciona is e/ou comunitários. necessários para à realização de atividade na área do
Serviço Social: Pa1ticipar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxi liar para o
desenvolvimento das ações de educação cm saúde; executar tarefas correlatas. a critério de seu
superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
REQU[SITOS PARA PROVIMENTO: FORMAÇÃO TECNlCA DE AUXILlAR DE
ODONTOLOGIA COM REG ISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
"C RO-'.
ATRIBUl ÇÕES: orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e
anotar as fichas clínicas; manter em ordem o arquivo e o fichário; controlar o movimento
financeiro; revelar e montar radiografias: preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no
atendimento ao paciente: instrw11cntalizar o cirurgião dentista e o técnico cm hi giene dental junto
á cadeira operatória; promover isolamento do campo ope,ratório; manipular materiai s de uso
odontológico: selecionar moldeiras: confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos
preventivos para controle da cárie dental: proceder a conservação e a manutenção do
equipamento odontológico: participar efetivamente da politica de saúde do município. através
dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; proceder a limpeza .
conservação e manutenção do ambiente de trabalho: executar tarefas correlatas. a critério de seu
superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sig ilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente.disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AUXILIAR OR CRF.CHR

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMP LETO

.
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AT RIBUIÇÕES: Desempenhar as funções de c~iidar das c_rianças n~s un!dades ~e educaçã.o
municipal, quanto a sua higiene pessoal e coletiva. necessidades fis1ológ1ca_s._ cu1~and~ pata
desenvolver tais hábitos nas crianças; prestar primeiros socorros quando necessano; d111am1,:ar as
atividades propostas nas unidades de educação infantil, visando a_ educação _e_ construç~o- do
conhecimento das crianças: desenvolver atividades sócio - recreatJvas e aux1ltar nas praticas
pedagógicas que favoreçam o crescimento individual da criança em ~º?ªs as áreas do
conhecimento: auxiliar no estímulo de participação da criança nas atividades propostas.
respeitando sempre a individualidade de cada uma; manter a or~aniLação e_ di:ciplina no
desenvolvimento das atividades: participar de cursos de fonnaçao e capac1taçao quando
convidado ou convocado: executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

AUXI LIAR DE CUIDADOR
REQUISITOS PARA PROVIME TO: E SINO MEDlO COMPLETO

ATRI BU IÇÕES: Apoio às funções do cuidador: Cuidados básicos com alimentação. l1igiene e
proteção (banho. troca de fraldas, auxiliar e orientar a criança na higiene pessoal): na hora do
repouso do dia e na hora de dormir pela noite: organizar e cuidar dos pertences pessoais das
crianças; auxiliar no uso e troca de roupas); Cuidados com a moradia (organiLação e limpeza do
ambiente, roupas calçados. preparação dos alimentos. dentre outros): realizar acompanhamento
nos serviços de educação. saúde e outras necessárias no dia a dia: orientar e auxiliar na
alimentação e locomoção; responsabilizar-se cm nome da instituição durante a visita dos pais.
zelando pela segurança e bem estar das crianças e adolescentes. que estarão sob os cuidados da
assistência social. Tempo que estiver inativo o abrigo. exercer atividades em unidades outras dos
serviços sociais ou dos setores da administração. de acordo com os critérios de sua competência
funcional e técnica. Executar tarefas correlatas. a critério de seu superior imediato.
COM PETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
REQUISITOS PARA PROYIME TO: E SINO MEDIO COMPLETO.

REQUJSI ros PARA PROVTMENTO: FORMAÇÃO EM AUXILIAR DE ENfERMAGEM,
COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL EM ENFERMAGEM --coRENºº.

1
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ATRlBUlÇÕES: Executar atividades dentro dos setores determina?~s pela ~he fia de
enfermagem: aferir e controlar sinais vitais, utilizando-se de m_atena1s e ~~uipamentos
adequados; preparar clientes para consultas. exames e outros procedimento~ facilitando ª. sua
realizacão: executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos scgumdo
prescrições médicas e / ou de enfermagem. proporcionando a lívio ao paciente, bem c?mo
facilitando a cicatrização de ferimentos. suturas e escoriações: auxiliar no preparo do material e
instrumental para esterilização bem como na desinfecção de ambientes e equipa_men~os.
permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, tratamentos. pequenas c1rurg1as.
e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; administrar medicamentos por via oral e/ou
parenteral, prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e
fazer os devidos registros em formulários apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando após
o relatório; observar os cuidados universais em proteção individual; realizar tarefas de digitação
de dados: desenvolver atividade de arquivo de documentos: providenciar material de expediente
cumprir o código de ética da profissão: zelar por sua segurança e de terceiros. bem com pela
preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho. Executar
tarefas correlatas. a critério de seu superio r imediato.

COMPETÊNCIAS

PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Dcmonstrnr flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigi lo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENS I O MEDIO COM PLETO

ATRIBUIÇÕES: Atender com presteza aos usuários do sistema de saúde que buscam
atendimento junto ao dispensário da Secretaria Municipal de Saúde: buscar o conhecimento da
disposição dos medicamentos: separar medican,entos prescritos cm receitas; ler as receitas por
inteiro e interpretá-las; orientar os usuários quanto ao uso, composição química. e forma de
apresentação dos medicamentos: conhecer e saber manipular o D. E. F.: zelar pela gestão do
atendimento ao público. exercendo habilidades em comunicação: efetuar registros. preencher
f01mulários. alimentação de iJ1formação aos sistemas: zelar pela preservação e manutenção de
materiais e equipamentos cm seu ambiente de trabalho: manter limpos balcões. prateleiras e a
farmácia em geral; verificar o estoque tisico das prateleiras, fazendo a reposição necessária:
receber, conferir, etiquetar. regjstrar e estocar medicamentos: controlar o estoque. elaborando
mensalmente os relatórios necessários: cadastrar medicamentos e pacientes. Realizar
agendamento dos pacientes para consultas no sistema da central de regulação de ofertas de
serviços de saúde - CROSS. Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a lc.;gbluçu.o: Manlcr-:.c informado: Gu 3 rdar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
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AUXILIAR DE LIMPEZA
REQUlS lTOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASlCO COMPLETO

ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de limpeza e asseio nos prédios e log'.·adouro~
públicos. através de varriçào, lavagem, aplicação de ceras e produtos correlatos destmados a
limpeza e higienização dos ambientes. bem con~o lavar : ~as~ar r~upas de c~ma, mesa e banh~:
manter o local e materiais de trabalho orgamzado: h1g1e01zaçao de ambientes, manutençao
interna e externa: zelar pela conservação do patrimônio público: utilizar os equipamentos de
EPls; executar outras atividades correlatas ao cargo dete1mii,adas pelo superior imediato.

COMP ETÊNCIAS PESSOAJS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
AUX ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO

ATRIBUJÇÕES: Desempenhar funções de atividades braçais nas dependências internas e
externas nos prédios e nos logradouros públicos. Atuar nas atividades diárias dos diversos
setores das escolas e creches municipais: auxiliar de cozinha; monitor de alunos: na limpeza e
higienização, e afins. Atuar no Setor de conservação de prédios e logradouros públicos:
realizando serviços de: pinturas, reparos. construção. carpintaria. manutenção preventivas e
conetivas: realizar serviços de limpeza. varrição. capinação. cortes e podas de gramas, arbustos e
árvores, recolhimentos entulhos de construção e de descartes de sobras de materiais inservíveis e
galhos de limpezas de terreno. Atuar no Setor de Frotas de ,Manutenção de Veículos: realizando
ser\'iços de mecânico. borracheiro. lavador e afins. Atuar nos serviços específicos das atividades
do cemitério. Atuar-nos diversos Departamentos e Setores. como agente de limpeza e outras
atividades afins. Utilizar os equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo
determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar tlexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBL ICOS
REQUlSll OS PARA PR.OVlMENTO: ENSINO BAS1C'O COM PLETO

ATRIB UIÇÕES: Desempenhar funções de ali vidades braçais nas dependências internas e
externas nos prédios e nos logradouros públicos. Atuar nas atividades diárias dos diversos
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setores das escolas e creches municipais: auxiliar de cozinha: monitor de alunos: na li11:p~za e
higienização. e afins. Atuar no Setor de conservação de_ pré?ios e logra~ouros pu~ltcos:
realizando serviços de: pinturas, reparos, construção, carptntana, manutençao preventivas e
corretivas: realizar serviços de limpeza, varrição. capinação, cortes e podas de gr~':1a_s, arb~st~s e
árvores recolhimentos entulhos de construção e de descartes de sobras de matena1s 111serv1ve1s e
galhos de limpezas de terreno. Atuar no Setor de Frotas de Manut_enção de ~eículos: re~li_zando
serviços de mecânico, borracheiro, lavador e afins. Atuar nos serviços espcc1fic~s das at1v1dades
do cemitério. Atuar-nos diversos Departamentos e Setores. como agente de limpeza e o utras
atividades afins. Utilizar os equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo
determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCJAS PESSOAlS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislslção; Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter inici ativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
BORRACHEIRO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenha as funções relacionadas a executar e orientar os trabalhos de
borracharia. como trocar pneus e remendar câmaras de Ar; recauchutar pneumáticos: vulcanizar
câmaras de ar; verificar as cond ições de conservação dos pneus dos veículos que compõem a
frota municipal; cal ibrar e balancear pneus; orientar os servidores que o auxiliam na execução de
suas atri buições típicas; manter limpo e arrumado o local de trabalho. Utilizar os eq uipamentos
de E PTs. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAJS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
BRAÇAL

REQUIS ITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMP LETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar funções de atividades braçais. Atuar no Setor de conservação
de prédios e logradouros públicos: realizando serviços de: pinturas. reparos, construção,
carpintaria, manutenção preventivas e correti vas: realizar serviços de limpeza, varrição,
capinação, cortes e podas de gramas, arbustos e árvores, recolhimentos entulhos de construção e
de descartes de sobras de materiais inservíveis e galhos de limpezas de terreno. Atuar no Setor de
Serviços rurais e meio ambiente. referente às atividades braçais. Utilizar os equipamentos de
EPls. l:.xecutar ouu·as ati v iuuc.ks con-c latets ao car go determinadas pe lo superior imediato.
COMPETÊNClAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
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Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legisl~ção; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenha as funções de planejamento. orientação e controle da
distribuição de veículos escolares: visando o atendimento das necessidades das unidades
escolares e dos alunos usuários do transporte escolar: fiscalizar, orientar e acompanhar os
motoristas na execução dos serviços relativos a transporte de alunos e ou materiais: controlar a
quilometragem percorriJa, consumo médio de combustíveis e manutenção dos veículos sob sua
responsabilidade; zelar pelo perfeito estado de uso dos veículos, bem como pelos respectivos
equipamentos de segurança: zelar pela regularidade da docw11entação dos veículos: emitir
requisições para abastecimentos e manutenção dos veículos, visitando as respectivas notas
fiscais. além de o utras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis.
complementares e afins com o cargo:
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Lelar pelas informações:
Traba lhar em equ ipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

CIRURGIÃO DENTISTA

REQUJSrTOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERlOR COMPLETO EM
ODONTOLOGIA. COM fNSCRIÇÀO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
"CRO".
ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que têm como atribuição prestar assistência
odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais. bem como planejar, rcalizaJ e
avaliar programas de saúde pública. Descrição Analítica. Examinar. diagnosticar e tratar afecção
da boca. dentes e região maxilofacial, utilizando processos clín icos ou cirúrgicos. Prescrever ou
administrar medicamentos. dete1mina11do via oral ou parenteral. para tratar ou prevenir afecções
dos dentes e da boca. Manter registros dos pacientes examinados e tratados. Fazer perícias
odontoadministrativas. examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de
capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura. Encaminhar e orientar os usuários,
que apresentarem problemas mais complexos. a outros níveis de especialização. assegurando o
seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento. Efetuar
levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública. Participar do
planejamento. execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de
saúde bucal e programas de atendimento odontológico vol tados para os estudantes da rede
murncipal <.Le ernsinu e pum a população de hnixa renda. Participar da elaboração de planos de
fiscalização sanitária. E demais atribuições pertinentes à profissão. segundo a classe. ordem ou
conselho proüssional específico. Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em
saúde bucal. Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo. desde que
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devidamente habilitado. e autorizado por chefia ou autoridade superior. D_esenvolver ati~i?ades
administrativas (documentos. registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exerc1c10 do
caroo utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para e~se fim.
Re;li;ar os procedimentos clínicos defirudos na Norma Operacional Básica do Sistema Uruc~ de
Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional da Assistência à Saúde ( OAS). Realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. Cuidar da manutenção e conservação dos
equipamentos odontológicos. Emitir laudos. pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência. Encaminhar e orientar os usuários. que apresentarem problemas mais_ com~lexos, a
outros níveis de especialização. assegurando o seu retorno e acompanhamento, mclus1ve para
fins de complementação do tratamento. ESF Participar do processo de planejamento.
acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das unidades
básicas de saúde da família. denti licar as necc:s:sidadcs e expectativas da população em relação à
saúde bucaL Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e
preventivas em saúde bucal: Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de
abrangência: Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do ESF e do plano de
saúde municipal; Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da
saúde; Programar e reali.zar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas.
desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal. Capacitar às equipes de saúde
da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. PSE (Programa de
saúde na escola) - Avaliação das Condições de Saúde das crianças, adolescentes e jovens que
estão na escola pública: Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção. Promover ações e
campanhas preventivas de saúde bucal. com atividades e palestras. Prevenção de doenças na área
da odontologia. Orientar os procedimentos de escovação e aplicação de ílúor. Atuar em
conformidade com as determinações superiores. Buscar constantemente o melhor desempenho
no ambiente de trabalho. observando as prescrições de com.po1tamento ou conduta: assiduidade.
pontualidade. obediência e respeito à hierarquia. disciplina, iniciativa, produtividade, interesse.
qualidade e atenção no trabalho, dedicação. eficiência, zelo na utili.lação dos materiais e
equipamentos do patrimônio. bom relacionamento com as chefias. colegas e munícipes.
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas. acatamento de ordens,
assimilação de novos métodos de trabalho. Ser responsável técnico pela unidade. Executar
outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
o~jetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas infom1ações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

CONTADOR
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENS10 SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS
CONTJ\BEIS. COM INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE CO TABILIDADE
··CRC ...
ATRIBU IÇÕES: Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade:
elaborar os balancetes mensais. orçamentários. financeiro e patrimonial com os respectivos
demonstrativos: elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos: elaborar registros

~
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de operações contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária: ~labo~ar certificados ~e
exatidão de balanços e outras peças contábeis: fazer acompanhar da leg1slaç~o s~bre execuçao
orçamentária: controlar empenhos e anulação de empenhos: orient~r na org'.1111zaç~o de ~t~ocesso
de tomadas de prestação de contas: assinar balanços e balancetes; lazer registros s1~temat1cos da
legislação pertinente às atividades de contabilidade de ~dmi~istração finai~c:ira: pr~parar
relatórios informativos sobre a situação financeira e patnmomal das repart1çoes: opmar a
respeito de consultas formu ladas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-contábil finance ira e
orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis ~1~ tese: emitir pareceres. , la_udos e
informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentanos: fornecer dados estatist1cos de
suas atividades; apresentar relatório de suas atividades: de_sempenhar outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇAô. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demon:st.rar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigi lo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

COORDENADOR PEDAGÓGICO
REQUISCTOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR EM PEDAGOG IA
A TRlB UJÇÕES - Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando,
orientando, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar regularidade no
desenvolvimento do processo educativo; Realizar estudos e pesquisas relacionadas a atividades
de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de
métodos uti lizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento: Colaborar na fase
de elaboração do currículo pleno das escolas, opinando sobre suas implicações no processo de
coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para o planejamento cficat: do sistema
de ensino; Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados. orientando
sobre a execução e a seleção dos mesmos. bem como sobre o material didático a uti lizar. para
assegw-ar a eficiência do processo educativo: Avaliar os resultados das atividades pedagógicas,
examinando fichas acumulativas. prontuários e relatórios. analisando conceitos emitidos sobre
alunos, índice de reprovação e cientificando-se dos problemas surgidos. para aferir a eficácia dos
métodos aplicados e providenciar reformulações adequadas. quando necessário: Promover a
obtenção de materiais didáticos indispensáveis à realização de planos de ensino. consultando a
d iretoria do estabelecimento. para assegurar o pleno cumprimento dos mesmos; Zelar pelo
constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-o a participar de programas de
treinamento e reciclagem, para manter em bom nível o processo educativo e possibilitar o
acompanhamento da evolução do ensino no país: Assessorar a direção da escola. especificamente
quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de a lunos, organização
de horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de al unos
transferidos: Executar outras tarefas determinadas pelo seu superior imediato, Executar tarefas
correlatas, a critério de seu superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonsuar 1kxibili<lu<lc: Zclur pelos informações :
Trabalhar em equipe: Manter-se atual izado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLE ro
ATRIBU IÇÕES: Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção (banho. troca de
fraldas auxi liar e orientar a criança na higiene pessoal; na alimentação; na hora do repo uso do
dia e ~a hora de dormir pela noite; organizar e cuidar dos pertences pessoais das crianças;
auxiliar no uso e troca de roupas); Organização do ambiente (espaço físico e atividades
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); Auxílio à criança e ao
adolescente para lidar com sua história de vida. fortalecimento da auto-estima e construção da
identidade; Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada
criança e/ou adolescente. de modo a preservar sua história de vida; Acompanhamento nos
serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar
necessário e pertinente. um profissional de nível superior deverá também participar deste
acompanhamento; Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento sendo
para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior. Desenvolver
oficinas e demais atividades educati\'as; mediar situações de conflito: aux iliar no
acompanhamento escolar. Responsabilizar-se em nome da instituição durante a visita dos pais,
zelando pela segurança e bem estar das crianças e adolescentes que estarão sob os cuidados da
assistência social. Tempo que estiver inativo o abrigo. exercer atividades em unidades outras dos
serviços sociais ou dos setores da administração, de acordo com os critérios de sua competência
funcional e técnica. Executar tarefas correlatas. a critério de seu superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

DIRETOR DE ESCOLA
REQU ISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERfOR COMPLETO (PEDAGOGIA).
ATRIBUIÇÕES: Manter rigoroso respeito às d isposições legais de modo a assegurar a
observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e a Política Educaciona l do
Município; observar e fazer cumprir as Diretrizes Municipais para a Educação: fazer cumprir as
normas de conduta: - dirigir e administrar a Unidade Educacional para a qual for nomeado.
cumprindo prazos e determinações do Departamento de Educação; proporcionar o suporte
pedagógico necessário aos funcionários que atendem diretamente a criança; organizar e fazer
cumprir a rotina, a programação didático-pedagógica, bem como as diversas atividades
relacionadas à estimulação e ao pleno desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças
atendidas: organizar e desencadear procedimentos estratégicos que possibilitem o pleno e
perfeito funcionamento da Unidade Educacional. tanto no que se refere à estrutura física como
aos recursos hw11anos. bem como das atividades rdaLivu::, Uú pluncjumcnt o e o r saniznção
pedagógica. da manutenção e conservação do prédio, do mobiliário, da alimentação e do
transporte escolar quando hou\er; zelar pela qualidade dos serviços prestados a criança e pelas
condições oferecidas no ambiente de trabalho dos servidores que atuam na Un idade Educacional ;
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acompanhar e avaliar a execução das atribuições determinà_d~s para o desempenho l~bor~l dos
servidores vinculados à Unidade Educacional; responsabi lizar-se pela correta aplica~ao_ de
recursos financeiros oriundos de programas implaptados através das divers~s esferas pu?ltcas
e/ou daqueles provenientes da Associação de Pais e Mestres da pró~ria U111d~de_ Educac1~nal;
potencializar parcerias que possibilitem promover eventos relacionados a mformaçao e
participação dos pais e/ou responsáveis em palestras, festividades e outros eventos: representar a
Unidade Educacional em eventos e reuniões no âmbito do Departamento de Educação e/ ou fora
dele quando requisitado: participar de cursos. palestras, fóruns. seminários e eventos promovidos
pelo Departamento de Educação e pela municipalidade: registrar em livro as atas das reuniões, os
comunicados, as ocorrências envolvendo alunos, pais e/ou funcionários: responsabilizar-se pela
e laboração. acompanhamento e execução da proposta pedagógica da Unidade Educacional;
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas: velar pelo
cumprimento do plano de trabalho dos profissionais que atuam diretamente com a criança:
info1mar os pais e/ou res ponsáveis sobre a frequência e o desenvolvimento físico, cognitivo e
emocional das crianças atendidas: elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos da
Unidade Educacional; - manter a disciplina e o bom relacionamento entre a municipalidade.
servidores, pais e alunos; - propor e incentivar a realização de atividades voltadas à diversidade
racial e aos temas transversais: realizar atividades de suporte pedagógico direto aos profissionais
que atuam na Unidade Educacional, voltadas para planejamento. administração. supervisão.
orientação e inspeção escolar: administrar o pessoal e os-recursos materiais e financeiros da
escola ou a ela vinculados. tendo em vista a plena realização de seus objetivos pedagógicos:
prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento: promover a articulação com as
famílias e a comunidade. criando processos de integração da sociedade com a escola;
acompanhar. no âmbito da escola. as atividades de planejamento. avaliação e desenvolvimento
profissional; acompanhar. com o Vice-Diretor de Unidade Educacional. o processo de
desenvolvimento dos estudantes. em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar.
acompanhar e avaliar os Planos. Programas e Projetos voltados para o desenvolvimento do
Sistema Municipal de Ensino e da unidade educacional, cm relação aos aspectos administrativos.
financeiros. de pessoal e de recursos materiais: acompanhar e supervisionar o funcionamento da
escola. zelando pelo patrimônio. pelo cumprimento da legi slação e normas educacionais e pelo
padrão de qualidade de ensino: incentivar os pais. professores, alunos e servidores a participarem
de projetos e/ou programas propostos pela municipalidade: executar tarefas correlatas às acima
descritas e as que forem determinadas pelo superior imediato; organizar. orientar, supervisionar.
acompanhar e avaliar as atividades relacionadas ao Horário de Trabalho Pedagógico: visitar
regularmente as salas durante o período de aula: executar outras atribuições relacionadas ao
exercício de suas funções, de acordo com detem1inação superior.

COMPETÊNCIAS PESSOA IS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flcxi~ilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ELETRICISTA
REQUISITOS PARA PROVIM ENTO: ENSINO MEDJO COMPLETO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: CURSO DE ELETRECTSTA DE ALTA E BAIXA
TENSÃO.
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ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas à eletricid~de utilizad~s. nas atividades da
Administração Municipal, tais como: real!z~r ins~al~ções elé_tr~ca~ _n~s ~red1_os, lo~rado_uros e
dependências internas e externas das repart1çoes publicas m~m_c1pa1s, real?ª~ mspeç_ao e 1eparos
nas redes e instalações elétricas, bem como na parte eletnca dos moveis. equipamentos e
aparelhos da Municipalidade; zelar pelos equipamentos, fen:amentas e matérias sobe sua g~arda.
Utilizar os equipamentos de EPl s. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas
pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objeti, idade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ENFERMEIRA-[
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
ENFERMEIRA PADRÃO. COM REG ISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERGEM
"COREN".
ATRIBUIÇÃO: Paiticipar do planejamento. execução e avaliação de planos programas de
Saúde: Participar da formu lação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde
desenvolvidas pela instituição; Formular normas e diretrizes específicas de enfermagem;
Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na instituição; Fazer consultoria,
auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem; Desenvolver atividades de
supervisão en, todos os níveis assistenciais; Prestar assessoria quando solicitado; Desenvolver
educação continuada de acordo com as necessidades identificadas: Promover a avaliação
periódica da qualidade da assistência da enfermagem prestada; Elaborar e executar política de
formação de recursos humanos de enfermagem de acordo com as necessidades da instituição;
Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida: Faler notificação de
doenças transmissíveis: Participar da atividade de vigilância epidemiológica; dar assistência de
enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de
acordo com os programas estabelecidos pela instituição: identificar e preparar grupos da
comunidade para participar das atividades preventivas de saúde: promover e participar de
atividades de pesquisa operacional e de estudos epidemiológicos: desenvolver outras atividades
afins.
COMPETÊNCIAS PESSOA IS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo: ler iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ENFERMEIRA-li

REQU ISITOS PARA o PROYIMEN ro: ENSINO SUPcRJOR COMPLETO EM
ENFERMEIRA PADRÃO, COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL D E ENFERGEM
"COREN".
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ATRIBUIÇÃO: Participar do planejamento. execução e avaliação de planos programas, de
Saúde; Participar da formulação das normas e di retrizes gerais dos programas de saude
desenvolvidas pela instituição: Formular normas e diretrizes específicas de enfermagci:n:
Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na instituição; Fazer _c~nsultona,
auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem; Desenvolver a11v1dades de
supervisão em todos os níveis assistenciais; Prestar assessoria quando solicitado; Desenvolver
educação continuada de acordo com as necessidades identificadas; Promover a avaliação
periódica da qualidade da assistência da enfcm1agem prestada; Elaborar e executar política de
formação de recursos humanos de enfermagem de acordo com as necessidades da instituição;
Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida; Fazer notificação de
doenças transmissíveis; Participar da atividade de vigilânci,a epidemiológica; dar assistência de
enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo. família e a comunidade de
acordo com os programas estabelecidos pela instituição; identificar e preparar grupos da
comunidade para participar das atividades preventivas de saúde; promover e participar de
atividades de pesquisa operacional e de estudos epidemiológicos; desenvolver outras atividades
afins.
COMPETÊNC IAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigi lo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ENGENHE IRO AGRÔNOMO
REQUISJTOS PARA PROVIMENTO: ENS INO SUPERIOR COMPLETO EM AGRONOMIA
E COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENl IA.RIA E AGRONOMIA
··CREA··.
ATRIBUIÇÕES: Orientar e revisar, com grau de autonomia de ação e critério, as atividades de
equipes subordinadas: Introduzir e criar variedades de plantas de ele, ada produtividade.
características tecnológicas e de mercado desejáveis: Produzir e fazer a multiplicação e
tecnologia de sementes e mudas: Atuar nas áreas da ecologia. fisiologia, botânica e taxionomia
vegetal. nutrição vegetal. conetivos e fertilizantes. biologia. química e tisica do solo, emprego de
produtos quím icos e biológicos na agricultura; Orientar os usuários, em técnicas relacionadas
com a produção vegetal; Organizar programas e campanhas de profilaxia e combate e doenças e
pragas dos vegetais; Exercer atividades relacionadas com a influência do solo. seus acidentes e
produtos na transmissão de doenças endêmicas: Realizar a avaJiaçâo dos resultados do uso de
herbicidas nas plantas visadas. na 11ora circundante e naquela que existir nas propriedades rurais
próximas: Efetuar o controle das áreas em que forem aplicadas herbicidas. quanto à recuperação
e ressurgimento das plantas combatidas; Realizar o estudo do solo, mananciais. vegetação neles
existentes ou ao longo de cursos d'água e alagados. para identificação de criadouros de parasitas
patogênicos ou de vetores de doenças endêmicas: Projetar. dirigir e orientar a execução de
pequenas obras de hidrografia sanitária. com fll1!) profilúticos ou <lc contro le de endem ia<:;:
Participar no reconhecimento geográfico de área para a implantação de programas ou
atividades. tendo cm vista o estudo de sua viabilidade. em função de fatores geoclimáticos
existentes: Orientar na confecção de ca1togramas de levantamento de terreno, clima e outros
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dados necessários ao planejamento e execução de planos de trabalho: Orientar a exec~1ç~o de
levantamento de áreas em processo de povoamento e colonização, de seus fatores ecolog1c?s e
outros que impliquem em riscos epidemiológicos; Realizar a divulg~ção con: fins educ_at1vos
de métodos e processos de combate a pragas e doenças dos vegetais. atraves dos me1?~ ?e
comunicação usuais; Orientar aos usuários de técnicas relacionadas com a _defe_sa !itosa1:3tar~a;
Promover a integração do setor agrícola nos planos e programas regionais e nac1ona1s;
Desenvolver programas de investimentos no setor agrícola; Emit\r laudos e pru:eceres sob:e
assuntos de sua competência; Manter permanente articulação com Orgàos Estaduais e Federais.
visando aplicação de melhores técnicas no setor; apresentar relatórios periódicos. Executar
outras atividades increntes ao exercício do cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; 7.elar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

ENGENHEIRO C IVl L - 1
REQUISITOS PARA O PROVIME TO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
ENGENHEIRA CIVIL. COM REGISTRO NO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA "CREA".
ATRIBUIÇÕES: Planejar, programar. organizar. coordenar a execução das atividades
relacionadas com a construção, reforma. manutenção e localização de prédios escolares.
administrativos e espo1tivos. bem como a definição de instalações e equipamentos; Executar
serviços de urbanismo. obras de arquitetw·a e paisagística e obras de decoração arquitetônica;
Orientar o mapeamento e a cartografia de levantamento feito para áreas operacionais; Realizar
exame técnico de processos relativos à execução de obras compreendendo a verificação de
projetos e das especificações quanto às normas e padronizações: Participar da elaboração e
execução de convênios que inclua projetos de construção, ampliação ou remoção de obras e
instalações; Fazer avaliações. perícias e arbitramentos relativos à especialidade: Acomodar e
analisar o cumprimento dos contratos celebrados para a execução de obras e serviços: Efetuar
constante fiscalização dos prédios próprios ou locados pelo órgão. com a finalidade de controlar
as condições de uso e habitação; Embargar construções que não atendam às especi fi.cações do
projeto original e as normas de responsabilidade técnica; Executar estudo, projeto. fiscalização e
construção de núcleos habitacionais e obras: Fiscalizar imóveis financiados pelo órgão:
Participar de comissões técnicas: Propor baixa e aliem\çào dos veículos e equipamentos
considerados inservíveis: Elaborar projetos de loteamentos: Coordenar e supervi sionar a
manutenção de equipamentos; Estudar e desenvolver métodos operacionais, bem como baixar
normas e instruções disciplinares para uso e manutenção de veículos. equipamentos e obras
municipais; Elaborar projetos. analisar, fiscalizar e executar instalações elétricas. telefônicas.
sinalização, sonorização e relógio sincronizado; Projetar subestação de energia elétrica. quadros
de comando, culcul:mdo todos os dispositivos de projeção e comando. adaptando-os às
necessidades do sistema elétrico: Executar a locação de obras. junto à topograna 1.: batim1.:triu:
Apresentar relatório de suas atividades; elaborar projeto de combate de incêndio e a liberação
auto de vistoria do corpo do bombeiros (A VCB) para todos os prédios públicos munjcipais
desempenhar outras tarefas semelhantes.

1
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COMPETÊNC IAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar fle~ibilidade: Zelar _pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a lcg1slação: Manter-se mfonnado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
ENGENHEIRO C IVIL - li
REQUISITOS PARA O PROVlMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
ENGENHEIRA ClVIL. COM REGISTRO NO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA "CREA".
ATRIBUIÇÕES: Planejar, programar. organizar, coordenar a execução das atividades
relacionadas com a construção, reforma. manutenção e localização de prédios públicos. bem
como a definição de instalações e equipamentos: Executar serviços de urbanismo. obras de
arquitetura e paisagística e obras de decoração arquitetônica; Orientar o mapeamento e a
cartografia de levantamento feito para áreas operacionais: Realizar exame técnico de processos
relativos à execução de obras compreendendo a verificação de projetos e das especificações
quanto às normas e padronizações: Participar da elaboração e execução de convênios que inclua
projetos de construção. ampliação ou remoção de obras e instalações; Fazer avaliações. perícias e
arbitramentos relativos à especialidade: Acomodar e analisar o cumprimento dos contratos
celebrados para a execução de obras e serviços: Efetuar constante fi scalização dos prédios
próprios ou locados pelo órgão. com a finalidade de controhr as condições de uso e habitação:
Embargar construções que não atendam às especificações do projeto original e as normas de
responsabilidade técnica: Executar estudo. projeto. fiscalização e construção de núcleos
habitacionais e obras: Fiscalizar imóveis financiados pelo órgão; Participar de comissões
técnicas; Elaborar projetos de loteamentos: Coordenar e supervisionar a manutenção de
equipamentos: Estudar e desenvolver métodos operacionais. Elaborar projetos. analisar.
fiscalizar e executar instalações elétricas. telefônicas. sinalização. sonorização e relógio
sincronizado: Projetar subestação de energia elétrica. quadros de comando. calculando todos os
dispositivos de projeção e comando, adaptando-os às necessidades do sistema elétrico; Executar
a locação de obras, junto à topografia e batimetria: Ter domínio avançado de programa
AUTOCAD ou similar. Apresentar relatório de suas atividades: elaborar projeto de combate de
incêndio e a liberação auto de vistoria do corpo do bombeiros (A VCB ) para todos os prédios
públicos municipais: Elaborar e emitir pareceres técnicos em processos. Analisar projetos
arquitetônicos e estrutural de lotean1cnto particulares. fornecendo as diretrizes. verificando os
padrões técnicos e a sua adequação a legislação urbanística vigente. aprovando ou reprovando.
Planejar. orientar e fiscalizar vistorias. perícias e emitir laudos técnicos: Registrar
responsabilidade técnica desempenhar outras tarefas semelhantes.
COMPETÊNClAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar ílexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. clcuicodo e t~r bon conduta.

ESCRITURARIO
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REQUlSlTOS PARA PROVIMENTO: ENSINOMEDIO COMPLETO

ATRIBU lÇÕES: Desempenhar funções de apoio às atividades burocráticas n~s div:~sas
unidades e órgãos da Administração Municipal. Efetuar registros. preencher formulanos,
alimentação de informação aos sistemas; realizar prestação de contas; assessorar os gestores com
questões da rotina de trabalho do setor: realizar levantamentos, análises de dados para pareceres
e informações em processos e outros atos relacionados ,com as atividades administrativas:
receber e transmitir recados acerca dos assuntos do setor; realizar tarefas de digitação de dados;
desenvolver atividade de arquivo de documentos: providenciar material de expediente; receber
documentos e correspondências e encaminhá-los. seja por meio manual ou eletrônico: realizar
os trabalhos técnicos administrativos do setor em que estiver designado, na condução dos
processos operacionais e na interface com demais setores da administração e como o público
externo; prestar auxílios logístico às autoridades administrativas e aos servidores burocráticos
com funções técnicas superiores; executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

COMPETÊNCIAS

PESSOAIS

PARA

A

FUNÇÃO.

Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se anializado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

FISCAL DE TRIB UTOS
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBU IÇÕES: Exercer tarefas na área de fiscalização de tributos mumc1pais junto a
administração pública municipal: Fiscalizar o cumprimento 'ela legislação tributária. orientando o
contribuinte quanto à aplicação da legislação; Executar atividades externas necessárias ao
levantamento ou arbitramemo da receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos:
Realizar quaisquer diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em serviços de
plantão: Lavrar termo de início de ação fiscal, notificações. intimações. auto de infração.
aplicação de multas; Realizar levantamento de serviço fiscal básico. verificar e analisar livros
contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização: Emitir documentos necessários à ação
fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento. inscrição. cancelamento e alteração de
razão social; Informar e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal.
inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ações jurídicas cm geral: Realizar
diligenciais para fins de conferência de processos e reclamações por parte dos munícipes.
Executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigi lo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, llt:dicatlo e ter boa conduta..

FISCAL SANlT ÁRIO
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO

ATlUBUIÇÕES: Desempenho de funções de fiscal ização. ~o cu~primento_ d.as nonnas
sanitárias, desenvolvendo atividades tais como: inspecionar a h1g1ene e limpeza publica. to~ca~te
ao cumprimento das normas municipais e superi.o~es. aplicá~~is, na á~·ea _de. s~a competenc1a;
inspecionar habitações e estabelecimentos comerciais. md~stnais e de d1st~1bu1çao, bem ~o.mo ~s
estabelecimentos de lazer; adotar os procedimentos fonna1s para a autuaçao e responsab1hzaçao
dos infratores, propiciando o efetivo exercício do poder de polícia da A<lm~n!stração M~n~cipal:
desenvolver atividades internas relativas a sua área de atuação; part1c1par de at1v1dades
educativas no tocante a s ua área de atuação: executar outras atividades inerentes ao exercício do
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PAR A A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
s igilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSI 'O SUPERIOR COMPLETO EM
FISlOTERAPl/\, COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL "CREFITO".
ATRJ BUIÇÕES: Proceder o diagnóstico do estado de saúde dos pacientes, identificando sua
capacidade funcional: emitir diagnóstico e prognóstico de situações de risco: planejar, controlar.
supervisionar e executar tratamentos de afecções scquelares visando a redução das
consequências das patologias: supervisionar, controlar. treinar, avaliar as atividades da equipe
auxiliar; educar. treinar clientes na correção da postura, reeducando a funcionalidade de órgão
afetados; manter controlados e atualizados os registros dos dados. usando-os na elaboração de
relatórios estatísticos: manipular. controlar e orientar informações, materiais e equipamentos
fisioterápicos: participar da equipe multidisciplinar , na elaboração, planejamento e execução de
ações de vigilância sanitária. epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua segurança e
de terceiros. bem como pela manutenção e conservação qe materiais e equipamentos de seu
ambiente de trabalho; participar de auditorias e comissões técnicas. emitindo laudos e pareceres
a si pertinentes: participar das ações desenvolvidas pela prefeitura municipal: participar
efetivamente da política de saúde do Município. através dos programas implantados pela
Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas afins.
COM PETÊNCIAS PESSOAIS P ARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
FONOAUDIÚLOGO
REQUIS ITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
FONOAUDIOLOG IA, COM REGISTRO O CONSELHO FEDERAL FONOAUDIOLOG IA
"CFFA''.
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ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar programas de prevenção auditiva: detectar. atender e
encaminhar a clientela. na área de comunicação. tanto oral como escrita: desenvolver, programar
e supervisionar treinamento de linguagem. fala. voz. compreensão do pensamento ~e:balizado;
prestar orientações aos familiares e corpo docente, sobre atitudes _e responsabth_dades . na
educação e/ ou reabilitação do educando: executar exames fonéticos de linguagem. aud,ometna e
outros procedimentos apropriados. visando ao diagnóstico de limiares auditivos. além do
estabelecimento do plano de sonoterapia: demonstrar técnicas de impostação de voz e respiração.
orientando os treinamentos foniátricos. auditivos. de dicção e organização do pensamento
expresso em palavras. objetivando a reeducação ou reabilitação do cliente: detectar, pela
avaliação. as deficiências de comunicação do cliente tais como: fala, linguagem, voz. audição.
leitura e escrita: paiticipar da equipe multidisl:ipl inar, colaborando na elaboração de programas
de saúde pública; Zelar por sua segurança e de terceiros. bem como pela conservação e
manutenção de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho: pa1ticipar em comissões
técnicas e auditorias, com fins diversos. emitindo laudos e pareceres de sua competência;
participar efetivamente da política de saúde do município. através dos progran,as implantados
pela Secretaria Municipal de Saúde: desempenhar outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS P ESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
GARI
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSfNO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar funções relativas às atividades de braçais. Varrer ruas. praças,
parques e jardins municipais. utilizando vassouras. ancinhos e outros instrumentos similares para
manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito Acondicionamento resíduos em
sacos plásticos. serem coletados por equipes de coletas de resíduos orgânicos. Executar os
serviços seguindo os roteiros pré-estabelecidos pelo superior imediato. Utilizar os equipamentos
de EPJs. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir etican1cnte; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guai·dar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
'
GESTOR AMBIENTAL
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ATRJ BU l ÇOES: Dese:::mpenho c..lc funyõcs 1·clativns ::io departamento de meio ambiente
dirigindo. coordenando e controlando atividades ligadas ao meio ambiente: promoção de
atividades educacionais voltadas para a preservação ambiental. elaborando. implantando e
coordenando planos e programas de gestão e preservação ambiental. executando ainda. outras
atividades increntes ao exercício do cargo.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: . Demons:rar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar _pelas mformaçoes:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislçição; Manter-se mformado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

GESTOR DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL
REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Dirige, coordena e controla os serviços do departamento municipal de
assistência social. praticando atos de gestão do setor. zelando pela eficiência do serviço público
prestado pelo departamento à população, executando outras atividades afins.
COMPETÊNCIAS P ESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar cm equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
GUARDA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSlO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenha as funções de vigilância noturna e diurna dos logradouros
públicos; realiza a guarda das repartições públicas e recintos fechados: garantir a proteção e
defesa da população nos casos de calamidade pública; além de outras tarefas determ inadas pelo
superior imediato. compatíveis, complementares e afins com o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOA IS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
TrabaU,ar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ler boa conduta.
GUARDA-NOTURNO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenha as funções de vigilância noturna e diurna dos logradouros
públicos: realiza a guarda das repartições públicas e recintos fechados: garantir a proteção e
defesa da população nos casos de calamidade pública: além de outras tarefas determinadas pelo
superior imediato, compatíveis. complementares e al1ns com o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PA RA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonsh·ar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislàção: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
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INSPETOR DE ALUNOS
REQUlSlTOS PARA PROVIMENTO: ENSIO BASlCO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao acompanhamento de ~luno.s dentro~ fora
do estabelecimento escolar, quando em atividades escolares ou correlatas. no interior de ve1culos
de transporte escolar, ou em qualquer outra ocasião que se fizer necessária, ou ainda a pedido da
Administração, zelando sempre pela integridade e bem estar dos alunos. executando ainda outras
atividades inerentes ao exercício do cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo : ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
LAVADOR DE AUTOS
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO BASICO COM PLETO

ATRlBUIÇÕ ES: Desempenha as funções relacionadas a executar e orientar os trabalhos de
limpeza de veículos, como proceder à lavagem dos veículos e máquinas; proceder à lubrificação
externa de veículos e máquinas: orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas
atribuições típicas: manter limpo e arrumado o Local de trabalho. Utilizar os equipamentos de
EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo detem1inadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
s igilo: ter iniciati\'a: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, ded_icado e ter boa conduta.

LIXEIRO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO BASCCO COMPLETO

ATRIBUIÇÕES: Executa serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas
públicas, coletam resíduos domiciliares. comerciais. industriais e de serviços de saúde. - Executa
serviço de coleta de resíduos domiciliares. comerciais. industriais e de serviços de saúde; Executar coleta por meio de caminhão de lixo; - Verificar mater ial de trabalho; - Percorrer
roteiros de coleta de lixo: - Colocar sacos de lixo no veículo de coleta: - Despejar contêiner no
veículo de coleta; - Descarregar lixo no aterro sanitário ou lixão: - In fo rmar a população sobre as
fom1as de acondicionamento de resíduos: - Zelar pela conservação e manutenção dos
equipamentos e ferramentas de trabalho: Desempenhar funções de fazer a limpeza de ruas,
varrer, levar e remover o lixo de detritos das ruas e prédios municipais, proceder a limpc,;u de
logradouros e próprios públicos, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive gabinete,
sanitário públicos ou em prédios municipais. cuidar dos sanitários públicos. Utilizar os
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equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior
imediato.
Agir eticamente: . Demons:rar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas tnformaçoes;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se mformado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

COMPETÊNCIAS

PESSOAIS

PARA

A FUNÇÃO.

MECÂNICO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao serviço de mecânica cm geral tais como:

serviço de reparos e consertos dos veículos, máquinas e equipamentos da Mu1úcipalidadc:
realizar trabalhos de rotina quanto a desmontagem e montagem e ajustamento de motores de
outros sistemas de funcionamento dos veículos. máquinas e equipamentos da Municipalidade;
treinar os servidores auxiliares desta atividade; realizar avaliações e emitir laudos sobre as
condições de veículos, máquinas e equipamentos da Municipalidade. Uti lizar os equipamentos de
EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
COMPETÊNCIAS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOS

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao serviço de mecâllica elétrica de autos em
geral tais como: serviço de reparos e consertos dos veículos. máquinas e equipamentos da
Municipalidade; realizar trabalhos de rotina quanto a desmontagem e montagem e ajustamento
de componentes elétricos dos veículos. máquinas e equipamentos da Municipalidade: treinar os
servidores auxiliares desta atividade; realizar avaliações e emitir laudos sobre as condições de
veículos, máquinas e equipamentos da Municipalidade. Utilizar os equipamentos de EPls.
Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislaçao; Mantcr-::.c informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
COMPETÊNCJAS

PESSOAIS

PARA

A

FUNÇÃO.

MEDICO DAS UNIDADES DE SAU DE
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REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDIC INA,
COM INSCRIÇÃO NO CONS'ELHO REGIONAL DE MEDTCTNA "CRMn.

ATRIBUIÇÕES: Executar serviços médicos de nas unidades saúde do município: unidade do
ESF, unidade mista da saúde e outras; executar atividades de acordo com necessidades, planos e
atribuições da unidade que estiver exercendo; executar atividades de urgência e emergência.
promoção, prevenção. proteção e recuperação da saúde, seja_ individual ou ~o!etiva: efett~ar. os
atos médicos para os quais está capacitado; prescrever. orientar e superv1s1onar terapeut1ca
indicada, acompanhando evolução e usando o sistema de referência e contra referência;
interpretar resultados de exames solicitados. a fim de emitir diagnóstico preciso; proceder à
notificação de doenças de notificação compulsória; participar da equipe multidisciplinar,
auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de prioridades
cm atividades já implantadas e outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as
anotações no prontuário do cliente. anotando o que ele refere. diagnóstico, conduta e evolução da
doença; prescrever terapia medicamentosa. orientando dosagem e via de administração; realizar
transferências para referencia do município conforme a necessidade de cuidados; emitir laudos e
pareceres a si pertinentes, quando da participação cm auditorias e comissões técnicas; atender
determ inações legais, emitindo atestados. conforme a necessidade de cada caso; colaborar,
participando na adequação e ou elaboração de programas de saúde. objetivando sistematização e
melhora na qualidade dos serviços prestados (ações de saÜde desenvolvidas); orientar equipe
técnica- assistencial nas atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância
sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador: realizar e participar de educação continua:
zelar por sua própria segurança e de terceiros. bem corno pela preservação e conservação de
materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho: atender necessidades da rede de saúde, na
execução de suas atividades, obedecendo a d iretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, com a finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços: participar efetivamente da
política de saúde do Município. através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de
Saúde: efetuar atendimento nos serviços próprios da Secretaria e no domicílio: respeitar o código
de ética médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde: ser responsável técnjco
das unidades de saúde do município, atuar de acordo com escala de trabalho nas unidades do
município. Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as
prescrições de comportamento ou conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à
hierarquia, disciplina. iniciativa, produtividade, interesse. qual idade e atenção no trabalho.
dedicação. eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio. bom
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes. disponibilidade permanente para colaborar
com a chefia e/ou colegas. acatamento de ordens. assimilação de novos métodos de trabalho:
Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO.

Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
MÉDI CO VETERINÁRIO
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSfNO SUPERIOR COMPLETO. COM INSCRIÇÃO
NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERrNARIA "CRMV''.
ATRIBUIÇÕES: Exercer a prática da clínica cm todas as suas modalidades._ C~ord~na~ a
assistência técnica e sanitária aos animais. sob qualquer forma: Exercer a d,reçao tecnica
sanitária dos estabelecimentos industriais. comerciais. desportivos, recreativos ou de proteção,
onde estejam, permanentemente, em exposição. em serviço ou para qualquer o utro fim animal.
ou produtos de sua origem: Desempenhar a peritagem sobre animais. identificação, defeitos,
vícios. doenças, acidentes e exames técnicos cm questões judiciais; Executar perícias, exames e
pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais insetos nas exposições
pecuárias: Orientar o ensino. a direção, o controle e os serviços de inseminação artificial:
Participar de eventos destinados ao estudo <.la medicina veterinária; Desenvolver estudos e
aplicação de medidas de saúde pública no tocante à doenças de animais. transmissíveis ao
homem; Proceder a padronização e à classificação dos produtos de origem animal; Participar nos
exames dos animais para efeito de inscrição nas sociedades de registros genealógicos: Realizar
pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral. à zoologia e à zootécnica bem como a
bromatologia animal em especial: Proceder a defesa da fauna. especialmente, o controle da
exploração das espécies de animais silvestres, bem como dos seus produtos: Participar do
planejamento e execução da educação rural: Apresentar relatórios periódicos. Executar outras
atividades correlatas ao cargo detem1inadas pelo superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
s igilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
ME RENDEIRA

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de preparo e distribuição de merenda e outros
alimentos; zelar pela limpeza, higienização e organização da cozinha, refeitório e adjacências:
receber e conferir os produtos: arrumar e preparar as mesas para as refeições: servir as refeições:
cuidar do asseio dos utensílios e equipamentos: zelar pela qualidade. acondicionamento e
conservação dos alimentos; pesando e medindo os alimentos destinados ao preparo de refeições:
conferir os produtos destinados ao preparo de refeições, quanto quantidade e especificações;
controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar; armazenar alimentos de
forma a conservá-los em perfeito estado de consumo: cuidar da manutenção do material e do
local sob seus cuidados: receber a nutricionista e a direção da escola as instruções necessárias:
Utilizar os equipamentos de EPls. Executar outras atividades correlatas ao cargo dcte1minadas
pelo superi.or imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Racioci_nar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:

~

Fones: (14) 3767-1112 l 3767-124413767-1296 · Fax: 3767-1116
/
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br
51

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.192/0001-99

&

e~

Trabalhar em equipe; Manter-se atualiLado perante a legisl~ção: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

MONlTOR

REQUISlTOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao acompanhamento de alunos. Nas escolas
e creches municipais: exercer as atividades de acompanhamento de alunos dentro e fora dos
estabelecimentos: recepção de entrada e saída dos alunos: acompanhar alunos com necessidades
especiais dentro e fora das salas de aulas; realizar o acompanhamento de higienização e
alimentação dos alunos necessidades espec iais. No setor dos serviços sociais: exercer atividades
inerentes a acompanhamentos e atendimento aos alunos ou abrigados nas ações sociais; exercer
as atividades de auxiliar de cuidador no abrigo municipal. Zelar sempre pela integridade e bem
estar dos alunos. Executar outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior
imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar ílexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

MONITOR DE ALUNOS

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao acompanhamento de alunos. Nas escolas
e creches municipais: exercer as atividades de acompanhamento de alunos dentro e fora dos
estabelecimentos: recepção de entrada e saída dos alunos; acompanhar alunos com necessidades
especiais dentro e fora das salas de aulas: realizar o acompanhamento de higienização e
alimentação dos alunos necessidades especiais. No setor dos serviços sociais: exercer atividades
inerentes a acompanhamentos e atendimento aos alunos ou abrigados nas ações sociais: exercer
as atividades de auxiliar de cuidador no abrigo municipal. Zelar sempre pela integridade e bem
estar dos alunos. Executar o utras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior
imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
::iigi lo; ter ini cintivn: c:er: nssíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
MONITOR DE ESPORTE
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Monitorar atividades relacionadas ao Esport~ e Lazer. ac~mpanhar e exercer

atividades relacionadas a campeonato de futebol de campo e futebol de salao em campeonatos
municipais e intermunicipais.
Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

COMPETÊNCIAS

PESSOAIS

PARA

A

FUNÇÃO.

MONITOR DE INFORMÁTICA

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDlO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Nas escolas e creches municipais. desempenhar as seguintes atividades:
acompanhar. orientar os alunos e auxiliar os professores em relação as atividades de
informáticas. Nos demais Setores Administrativos: Executar serviços de alimentação e
transferências de informações em sistemas de informática, junto ao setor designado. Executar
outras atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar cm equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. discipl inado. dedicado e ter boa conduta.
COMPETÊNCIAS

PESSOAIS

PARA

A

FUNÇÃO.

MONITOR DE PROJETOS SOCIAIS

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSI O MEDIO COMPU:.TO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao acompanhamento de alunos em projetos
sociais. Auxiliando os professores nas atividades desenvolvidas. Exercer as atividades de
acompanhamento de alunos dentro e fora dos estabelecimentos: acompanhar alunos com
necessidades especiais dentro e fora locais: exercer as atividades de auxiliar de cuidador no
abrigo municipal. Zelar sempre pela integridade e bem estar dos alunos. Executar outras
atividades correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.

Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

COMPETÊNCIAS

PESSOAIS

PARA

A

FUNÇÃO.

MOTORISTA

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO

1
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ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções inerentes a profissã.o de motori~t~ ta~s como: ~irigir
veículos leves e pesados da frota da municipalidade. respeitada a hab1litaçao profissional:
realizar viagens oficiais de interesse da Administração: co~d~zir os veículos pesado:, na
realização das mais diversas atividades da Administr~ção M~n~c1pal; zelar p~la manutençao :
conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados: informar a a.utond~de a q ual esta
subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos com os quais esteJa traba~hando;
fornecer as informações necessárias à manutenção e conservação dos veículos: rnanter ngoroso
controle sobre o consumo de combustíveis e peças cio veículo que estiver sob sua
responsabi lidade: preencher os formulários e roteiros de viagem ou de trabalho, consoante ordem
da Administração Municipal: executar outras tarefas afins.
COMPET ÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
UTRJCIONISTA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO,
COM INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG IONAL DE NUTRICIONISTAS '·CRN''.

ATRIBUIÇÕES: proceder ao planejamento, coordenação e supervisão de programas e/ ou
serviços de nutrição nas áreas de saúde. educação e do trabalho, entre outros; realizar análise de
carências nutricionais/alimentares além do aproveitamento conveniente de recursos dietéticos:
proceder ao controle de estoque. preparo. conservação. além da distribuição de alimentos:
contribuir no desenvolvimento de ações educativas, visando colaborar na aquisição de hábitos
alimentares adequados da população; participar da equipe multidisciplinar, auxiliando no
planejamento. elaboração e execução de ações da vigilância epidemiológica. sanitária e de saúde
do trabalhador: zelar por sua própria segurança e de terceiros. bem corno pela preservação e
conservação de materiais e equipamentos de trabalho; cumprir o código de ética profissional;
participar efetivamente da política de saúde do município através dos programas implantados
pela secretaria mun icipal de saúde: planejar serviços e programas de nutrição nos campos
hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar
dietas; desempenhar outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAlS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

O DONTÓLOGO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
ODONTOLOGIA, COM INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
"CRO".
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ATRIBUIÇÕES: Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes . de
conhecimentos adquiridos em cw-so regular ou em cursos de pós-graduação: presc1_·ever e aplicar
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo. indicada~ em _odontolo~1a; _atesta~·- no
setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, mclus1ve. para JUsttficaçao de
faltas ao emprego (art. 6º, inciso III, da lei n.º 5.081/66. redação dada pela Lei nº. 6.215. de
30/06/1975); proceder à perícia odontolegal em foro civi l, criminal. trabalhista e em sede
administrativa; aplicar anestesia local e troncular; a~licar analgesia e hipnose, desde_ que
comprovadamente habilitado. quando constituírem meios eficazes para o tratamento: agir ?e
forma preventiva, tomando medidas que evitem ou impeçam a evolução de doenças bucais:
privilegiar ações que beneficiem o maior número de pessoas. viabi lizando programas de
atendimento que utilizem pessoal auxiliar. técnicas e equipamentos simplificados: trabalhar em
equi pe, dominando técnicas de atendimento díoico, executando as tarefas mais complexas e
coordenando e supervisionando o desempenho de técnicos auxiliares: executar o trabalho clínico
de sua exclusiva competência, delegando atividades mais simples ao pessoal auxi liar e aquelas
mais complexas aos níveis especializados competentes: planejar. executar e avaliar as atividades
clínicas considerando as características epidemiológicas e sócio-econômicas da população a
atender e os recursos humanos e materiais disponíveis; desenvolver os programas e atividades
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. na área odontológica; responsabilizar-se pelas
informações prestadas em fichas clínicas de pacientes. boletins diários de atendimento
odontológico. mapas de produção, encam inhamentos de referência e contra-referência, relatórios
das ações e serviços prestados. prescrições, e quaisquer outros instrumentos utilizados pela
Secretaria Municipal de Saúde na área odontológica; participar em ações de vigilância sanitária,
epidemiológica e de saúde de trabalhador: zelar por sua própria segurança e de terceiros. bem
como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos de seu an1biente de trabalho;
participar dos programas de educação em saúde; pa11icipar na equipe multidisciplinar.
colaborando em treinamentos e auxiliando no desenvolvimento de programas e ações de saúde
da Secretaria Municipal de Saúde; atender necessidades das Unidades San itárias. na execução de
suas atividades. obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Munjcipal de Saúde,
visando à melhoria na qualidade dos serviços; emitir laudos. pareceres. atestados a ele
pertinentes, Quando participar de auditorias e comissões técnicas: cumprir e fazer cumprir o
código de ética odontológico; desempenhar outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedi cado e ter boa conduta.
OPERADOR DE MÁQUINAS
REQUIS ITOS PARA PROVIM ENTO: ENSJNO MEDlO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções inerentes a profissão de operador de máquinas
pesadas rodoviárias e agrícolas, tais como: realizar trabalhos de abe11ura, conservação e
m~nutenção das vias públicas municipais: realizar trabalhos agrícolas conforme a necessidade
das atividades dos órgãos municipais competentes; zela r pela manutenção e conservação das
máquinas que estiverem sob sua responsabilidade: efetuar pequenos reparos visando a
manutenção e conservação das máquinas e equipamentos; cuidar do abastecimento e lubrificação
das máquinas e equ ipamentos; manter rigoroso controle acerca do consumo de combustíveis e
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peças das máquinas e equipamentos sob sua _respons~bilidade; info1:mar imedia~am~nte a
autoridade a qual esteja subordinado sobre megulandades e defeitos nas maquinas e
equipamentos que estiverem sob sua responsabilidade; exc~iuar ouh:as tar~fas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇAO. Agir eticamente; . Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar ílexibilidade; Zelar ?elas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
PROFESSOR ARTES
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
LICENCIATURA PLENA EM ARTES.

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

EM

ATRIBUIÇÕES: ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua carga horária e
participar dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação; responsabilizar-se pela
elaboração e organização de atividades; responsabilizar-se pela segurança dos a lunos, disciplina
e organização geral da classe: responsabilizar-se pela organização do ambiente da sala de aula,
da sala de materiais de Apoio Pedagógico e da Sala dos Cantinhos, bem como pelo uso e
conservação dos materiais; participar de reuniões, solenidades, congressos, eventos e atividades
previstas no calendário escolar ou para as quais for convocado; empenhar-se em aperfeiçoar o
seu trabalho como docente, mantendo-se atualizado; zelar pela aprendizagem dos alunos,
refletindo continuamente sobre sua prática pedagógica e estabelecendo estratégias adequadas
para garantir o sucesso dos mesmos; elaborar e manter atualizados os registros relativos ao
processo educativo; registrar sistematicamente a frequência dos alunos, notificando à equipe
técnica dos casos de faltas consecutivas e frequência irregular; conhecer e utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis: responsabilizar-se pelo processo de avaliação e recuperação dos
ai unos; promover a chamada de pais ou responsá, eis, conscientizando-os de suas
responsabilidades quanto ao acompanhamento do processo educati vo; colaborar nas atividades
de articulação com as famílias e a comunidade; executar as tarefas delegadas pelo Diretor da
Unidade Municipal de Educação. no âmbito de sua atuação.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
o~jetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

PROFESSOR AUXILIAR
REQUISITOS PARA O
PEDAGOGIA

PROV lMENTO:

ENSrNO

SUPERIOR

COMPLETO

EM

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar os professores titulares no atendimento das crianças. assumir a
regência de c lasses cm substituição e participar de outras atividades previstas. Descrição
Analítica. Assumir a regência de classe nos impedimentos dos titulares em exerc1cio na~
unidades educacionais seja para ministraT aulas no Ensino Ftmdamental ou Educação Infantil
(creche e Pré-escola) decorrente de faltas. licenças, afastamentos. impedimentos. etc., tanto na
Zona Urbana quanto na Zona Rural; Desempenhar suas runções na condição de elemento de
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apoio e a uxiliar dos docentes responsáveis pela classe de acordo co1:1 as orientaç?es da equipe
técnica-pedagógica da escola, quando deverá oferecer apoio pedagógico ~ aluno_s _integrados em
classe comum ou sala de recurso individualmente ou em grupos; Organtzar auv1dades em um
cronograma semanal (rotina) para cada aula a ser ministrada e preparar ma,tc~ial para o trabalho
visando sanar as dificuldades encontradas pelos alunos; Elaborar estrateg1as para alunos de
menor rendimento; Realizar periódica e sistematicamente a avaliação das atividades
desenvolvidas quanto à forn,a de agrupamento, metodologia. materiais utilizados e t~·ocar
impressões com o professor da classe quanto ao rendimento_ alcançado pelos alunos; _R~g1strar
em um documento de acompanhamento o avanço/aprendizagem dos alunos; Part1c1par de
Formações Continuadas semanais oferecidas pelo Departamento da Educação e do horário de
trabalho pedagógico coletivo (H.T.P.C.); Participar das reuniões pedagógicas. conselhos,
comemorações e demais eventos programauos pe la escola; Executar as tarefas de apoio às
Instituições Escolares. de acordo com as determinações da direção da escola: Reger classes ou
ministrar aulas de reforço e de recuperação de alunos; Receber os alunos, no horário de entrada
ajudando o professor da turma, e aguardar o responsável, após o horário de saída, na falta de
monitor disponível. zelando pela segurança e pelo bem-estar das crianças e também quando
necessário nos horários de intervalo; Acompanhar o professor da turma em todas as atividades
diárias: Auxiliar o professor na guarda de material pedagógico; Auxiliar alunos com
necessidades especiais em sala de aula e fora dela; Participar de reuniões periódicas e
extraordinárias, Pa1ticipar na elaboração da Proposta Pedagógica da escola; Participar do
processo de integração da unidade educativa, família e comunidade; Zelar pela segurança e
integ1idade fisica das crianças nos momentos que o aluno esta sob responsabilidade; Conhecer o
processo de desenvolvimento da criança. mantendo-se atualizado, através de leituras. encontros
pedagógicos, formação continuada em serviço. seminários e outros eventos; Participar
ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades Comunicar
ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção; especial Auxi liar as crianças em sua
alimentação e higiene; auxiliar, orientar e cuidar da higienização dos objetos e brinquedos
usados pelas crianças; auxiliar nos serviços pedagógicos e administrativos junto às diretorias,
secretarias e outros departamentos da educação: Quando o professor auxiliar assumir a sala de
aula terá as mesmas obrigações do professor titular, como por exemplo: ter assiduidade na
entrega de material constante do trabalho de sala de aula tais como (relatórios. portfólios;
cadernetas com notas/faltas: registrados bimcstralmente os conteúdos trabalhados): Das provas
(elaborar, ministrar a aplicação da prova, corrigi r, registrar, entre outras atividades; Buscar
constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de
comportamento ou conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia,
disciplina. iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho. dedicação,
eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio. bom relacionamento
com as chefias, colegas e munícipes, disponibi lidade permanente para colaborar com a chefia
e/ou colegas. acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho. Executar outras
tarefas correlatas ao magistério, quando determinado pela chefia imediata.
P ESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
obj etividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
T rabalhar em eq uipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
s igilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
COMPF.TRNCIAS
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PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA
REQUISITOS PARA O PROVIMf:NTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO ~M
EDUCAÇÃO FISICA, COM INSCRIÇAO NO CONSELI 10 REGI O AL DE EDUCAÇAO
FISICA "CREF".
ATRIB UJÇÕES: ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua ca_r~a horária e
participar dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação; responsab1hzar-_se. p~la
elaboração e organ ização de atividades; responsabilizar-se pela segurança dos alunos, d1sc1plma
e organização geral da classe; responsabilizar-se pela organização do ambiente da sala de aula.
da sala de materiais de Apoio Pedagógico e da Sala dos Cantinhos, bem como pelo uso e
conservação dos materiais; participar de reuniões, solenidades. congressos. eventos e atividades
previstas no calendário escolar ou para as q uais for convocado: empenhar-se em aperfeiçoar o
seu trabalho como docente. mantendo-se atualizado; zelar pela aprendizagem dos alunos,
refletindo continuamente sobre sua prática pedagógica e estabelecendo estratégias adequadas
para garantir o sucesso dos mesmos; elaborar e manter atualizados os registros relativos ao
processo educativo; registrar sistematicamente a frequência dos alunos, notificando à equipe
técnica dos casos de faltas consecutivas e frequência irregular; conhecer e utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis; responsabilizar-se pelo processo de avaliação e recuperação dos
alunos; promover a chamada de pais ou responsáveis, conscientizando-os de suas
responsabi lidades quanto ao acompanhamento do processo educativo; colaborar nas atividades
de articulação com as famílias e a comunidade. Exercer atividades específicas de profissional de
Educação Física tais como: Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar. dirigir.
orgaruzar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem corno realizar
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes técnicos. científicos e pedagógicos. todos nas áreas de atividades físicas e do
desporto nos diversos setores da Administração ou atividades em sala de aula; executar as tarefas
delegadas pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação.
COMP ETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flex ibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter in iciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

PROFESSOR LJGUA ESTRANGEIRA
REQUISrTOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPER10R COMPLETO EM LETRAS
COM LIGUA INGLESA.
ATRIBUIÇÕES: ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua carga horária e
pa11icipar dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação; responsabilizar-se pela
elaboração e organização de atividades; responsabilizar-se pela segurança dos alunos. disciplina
e organi:;,ação geral da classe: responsabilizar-se nela organização do ambiente da sala de aula.
da sala de materiais de Apoio Pedagógico e da Sala dos Cantinhos. bem como pelo uso e
conservação dos materiais; participar de reuniões, solenidades, congressos, eventos e atividades
previstas no calendário escolar ou para as quais for convocado; empenhar-se em aperfe içoar o
seu trabalho como docente, mantendo-se atualizado; zelar pela aprendizagem dos alunos,
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refletindo continuamente sobre sua prática pedagógica e estabelecendo estr~tégias ad~quadas
para garantir O sucesso dos mesmos; elaborar e manter ~tualizados os regi~tros rela_t1vos .ªº
processo educativo; registrar sistematicamente ~ fr~q~ência dos alunos, not1~~ando a equipe
técnica dos casos de fa ltas consecutivas e frequenc1a uTegular; conhecer e utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis; responsabilizar-se pelo proces~o _de avalia7ão. e recuperação dos
alunos; promover a chamada de pais ou responsave1s. consc1ent1zando-os ~e. suas
responsabil idades quanto ao acompanhamento do processo educativo; colaborar nas at_1v1dades
de articulação com as famílias e a comunidade; executar as tarefas delegadas pelo Diretor da
Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamentt.:; Demonstrar flexibi lidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigi lo: ter i.niciativa; ser: assíduo. eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
PROFESSOR PEB-1
REQUISITOS PARA
PEDAGOGIA

O

PROVIMENTO:

ENSINO

SUPERlOR

COMPLETO

EM

ATRIBUIÇÕES: ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua carga horária e
participar dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação; responsabilizar-se pela
elaboração e organização de atividades; responsabilizar-se pela segurança dos alunos, disciplina
e organização geral da classe; responsabilizar-se pela organização do ambiente da sala de aula,
da sala de materiais de Apoio Pedagógico e da Sala dos Cantinhos. bem como pelo uso e
conservação dos materiais; pa11icipar de reuniões. solenidades. congressos. eventos e atividades
previstas no calendário escolar ou para as quais for convocado; empenhar-se em aperfeiçoar o
seu trabalho como docente, mantendo-se atualizado: zelar pela aprendizagem dos alunos,
refletindo continuamente sobre sua prática pedagógica e estabelecendo estratégias adequadas
para garantir o sucesso dos mesmos; elaborar e manter atualizados os registros relativos ao
processo educativo: registrar sistematicamente a frequência dos alunos, notificando à equipe
técnica dos casos de faltas consecutivas e frequência irregular; conhecer e utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis: responsabilizar-se pelo processo de avaliação e recuperação dos
alunos; promover a chamada de pais ou responsáveis, conscientizando-os de suas
responsabilidades quanto ao acompanhamento do processo educativo: colaborar nas atividades
de articulação com as familias e a comunidade; executar as tarefas delegadas pelo Diretor da
Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

PROFESSOR SUBSTITUTO-1

t
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PROVIMENTO:

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

EM

PEDAGOGIA.

ATRIBUIÇÕES: ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua ca_r~a horária e
participar dos períodos dedicados ao planejamento e , avaliação; responsab1hzar-_se _ p~la
elaboração e organização de atividades; responsabilizar-se pela segurança dos alunos, d1sc1plma
e organ ização geral da classe: responsabilizar-se pela organização do ambiente da sala de aula,
da sala de materiais de Apoio Pedagógico e da Sala dos Cantinhos, bem como pelo uso e
conservação dos materiais; participar de reuniões, solen idades. congressos, eventos e atividades
previstas no calendário escolar ou para as quais for convocado; empenhar-se em aperfeiçoar o
seu trabalho como docente, mantendo-se atualizado; zelar pela aprendizagem dos alw1os,
refletindo continuamente ::;obre sua prát1ca pedagógica e estabelecendo estratégias adequadas
para garantir o sucesso dos mesmos; elabornr e manter atualizados os registros relativos ao
processo educativo; registrar sistematicamente a frequência dos alunos. notificando à equipe
técnica dos casos de faltas consecutivas e frequência irregular; conhecer e utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis; responsabilizar-se pelo processo de avaliação e recuperação dos
alunos; promover a chamada de pais ou responsáveis, conscientizando-os de suas
responsabilidades quanto ao acompanhamento do processo educativo; colaborar nas atividades
de articulação com as famí lias e a comunidade; executar as tarefas delegadas pelo Diretor da
Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua atuação.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalha.r em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
PSICOLOGO-1
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
PSICOLOGIA, COM INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA "CRP".

EM

ATRIBUIÇÕES: Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela
alvo, usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados. prestando atendimento,
acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe
multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, obj etivando integrar as ações
desenvolvidas; planejar. orientar, coordenar. supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias
de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada; executar
atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas; atuar
em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos;
participar em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo parecer dentro da perspectiva
de sua área de atuação; participar de auditorias e comissões técnicas. em itindo laudos e pareceres
que lhe forem pe11inentes; participar do programa de saúde mental. exercendo atividades
comun itárias. objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar junto ao setor de recursos
humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando e
reciclando servidores: zelar por sua segurança e de tercejros, bem como pela preservação e
manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; participar na elaboração
de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços; pai1icipa.r da
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efetivamente da política de saúde do município. através dos programas implantados pela
Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas afins.

COMPETÊNCJAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO . Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar ílexibilidade: Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
PSl COLOGO-II

REQUISITO
PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERJOR COMPLETO
PSICOLOGIA. COM íNSCRJÇÃO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA "CRP".

EM

ATRIBUIÇÕ ES: Emitir diagnóstico. psicológico e social. através da avaliação da clientela
alvo. usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados. prestando atendimento.
acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe
multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde. objetivando integrar as ações
desenvolvidas: planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias
de intervenção psicossocial. partindo das necessidades da clientela identificada; executar
atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas: atuar
em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos:
participar em ações de assessoria. prestando consu ltoria e emitindo parecer dentro da perspectiva
de sua área de atuação: participar de auditorias e comissões técnicas. emitindo laudos e pareceres
que lhe forem pertinentes: participar do programa de saúde mental. exercendo ati\'idades
comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos: atuar junto ao setor de recursos
humanos. na área de recrutamento e seleção de pessoal. bem como acompanhando, treinando e
reciclando servidores: zelar por sua segurança e de terceiros. bem como pela preservação e
manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; participar na elaboração
de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços; pa11icipar da
efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela
Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas ~fins.
COMPETÊNCIAS PESSOA IS PARA A FUNÇÃO . Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
s igilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

SECRETARIA

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUI ÇÕES: Desempenhar funções de apoio às atividades burocráticas nas diversas
unidades e órgãos da Administração Municipal. Efetuar registros. preencher formulários.
alimentação de informação aos sistemas; realizar prestação de contas; assessorar os gestores com
questões da rotina de trabalho do setor; realizar levantamentos, análises de dados para pareceres
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e informações em processos e outros atos relacionados c~m as atividade~ _ad~istrativas:
receber e transmitir recados acerca dos assuntos do setor: realizar tarefas de d1g1taçao de dados;
desenvolver atividade de arquivo de documentos; providenciar material de expediente; receber
documentos e correspondências e encaminhá-los, seja por meio manual ou eletrônico; realizar
os trabalhos técnicos administrativos do setor em que estiver designado. na condução dos
processos operacionais e na interface com demais sct?r~s d~ administração_ e como o p~b_lico
externo; prestar auxílios logístico às autoridades admm1strat1vas e aos servidores burocrat1cos
com funções técnicas superiores: executar tarefas correlatas. a critério de seu superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibi lidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

SERVENTE
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASlCO COMPLETO

ATRIBU IÇÕES: Desempenhar funções relativas às atividades de braçais de copa e cozinha e
de asseio e da higiene das dependências internas e externas dos prédios e ambientes da
administração municipal. sob orientação do profissional competente: realizar limpeza e
higienização dos moveis. equipamentos e utensílios e dos ambientes internos e externos da
repartição pública; realizar serviços de translado de matérias e produto utilizados nas atividades
da administração: executar outras tarefas afins. de acordo com as necessidades da adminisLração
legislativa Municipal; zelar limpeza publicas de jardins, ruas, prédios públicos, executarem
outras atividades correlatas complementares e afins com o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAlS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar fl exibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

SERVENTE DE PEDREIRO
REQUISITOS PARA PROV IM ENTO: ENSlNO BAS1CO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas manuais simples na construção civil; Escavar valas: Proceder
a mistura de massa de cimento. areia, cal e transportá-la. bem como outros materiais, até o local
a ser usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar sempre as
ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de reformas e
acabamento<>; J:'xecutar outra<: tarefa<: correlatas às acima descritas. a critério do seu superior
imediato;
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
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Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

SUPERVISOR DE ENSINO

REQUISITOS

PARA

O

PROVIMENTO:

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

EM

PEDAGOGIA

ATRIBUIÇÕES - Ser propositor e executor partícipe de políticas educacionais e, ao mesmo
tempo, elemento de articu lação e de mediação entre essas políticas e as propostas pedagógicas
desenvolvidas em cada uma das escolas da rede Municipal da Educação de ltapeva,
assessorando, acompanhando, orientando, avaliando controlando os processos educacionais
implementados nos di ferentes níveis desse sistema; propondo medidas que assegurem a
educação escolar de qualidade: interpretando diretrizes para aplicá-las às diferentes realidades
concretas; avaliando diferentes medidas e projetos quanto a aspectos operacionais e quanto ao
alcance de objetivos: assegurando o acesso e o fluxo de informação relativas ao trabalho cm
andamento. nos diferentes níveis do sistema de ensino: organizando seu plano de ação para
o rientar, acompanhar. assessorar as equipes escolares na elaboração e concretização do projeto
pedagógico; incentivando e articulando a formação em serviço das equipes escolares;
assessorando. acompanhando. orientando. avaliando e controlando os processos educacionais
implementados nos diferentes níveis; acompanha o cumprimento do currículo; avaliando as
necessidades de aperfeiçoamento e atualização dos professores e sugerindo medidas para atcndêlas: Exercer. por meio de visitas aos estabelecimentos de ensino. supervisão das Unidades
Escolares incluídas no setor de trabalho que lhe for atribuído. prestando a necessária orientação
técnicas nos vários setores da escola, de modo a obter os resultados positivos: Determinar
providências com a finalidade de corrigir eventuais falhas administrativas que venha a constatar:
Dar retro informação a Secretária MunicipaJ da Educação das condições de funcionamento e
demanda das escolas, evasão, repetência e formula soluções; Propor melhorias quanto à
distribuição da rede física escolar; Acompanhar e orienta a matrícula de aluno de acordo com as
instruções fixadas pela Secretaria Municipal de Educação: Trabalhar em consonância com todos
os setores da Secretaria Municipal da Educação. com o objetivo de w1ilicar as orientações e
atitudes emanadas pela mesma; Articular as informações entre a Unidade Escolar e órgãos
centrais do sistema: Assistir tecnicamente os Diretores. vice-diretores e Coordenadores
pedagógicos para solucionar problemas de elaboração e execução do plano escolar; Examinar as
condições físicas do ambiente escolar dos implementas e dos instrumentos utilizados, tendo em
vista a higiene e a segurança do trabalho; Sugerir medidas para a revisão do prédio escolar, bem
como para a renovação. reparo e a aqu isição de equ ipamento: Fazer parte da Subcomissão de
Avaliação de Desempenho: Verificar os instrumentos de análise para avaliar o desempenho
pessoal dos professores no que se refere aos aspectos pedagógicos (Registro do Coordenador e
Diretor) Verificar os instrumentos de análise para avaliação de desempenho pessoal dos
funcionários (Registro do Diretor. Atas de reuniões. etc) Avaliar as necessidades de
aperfeiçoamento e atualização dos professores e sugerir medidas para atendê-las; Articular o
fluxo de comunicação entre a atividade de supervisão e enlrc o Centro d e r-ormaçao Pedagógica;
Sugerir medidas para a melhoria da produtividade escolar: Atuar junto aos Diretores no sentido
de racionalizar os serviços burocráticos: Participar da construção do plano de trabalho da
Secretaria Municipal da Educação: promovendo o ío11a lecimento da autonomia escolar:
participando do processo de avaliação institucional que permitam verificar a qualidade do ensino

63

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296- Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

•

Prefeitura

~~::~~~!-~

~,;~~:nel Macedo.~

9

oferecido pelas escolas; formulando propostas a partir de indicadores: inclusive dos resul~ado~ de
avaliações institucionais, para melhoria do processo ensino - a~rend1zagem; propond? d_n:etnzes
para avaliação do processo ensino-aprendizagem nas urnda~es escolares; V1abtl1~ar _o
aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, com especial atenção pa1:a a valonza?ª.º
dos agentes organizacionais e para a adequada utilização dos recursos fo'.ance1ros e ~ate_n~1s
disponíveis em cada escola, de modo a atender às necessidades pedagógicas e aos pnnc1p10s
éticos que norteiam o gerenciamento das verbas públicas; Paiticipar de com issões de
Averiguação Preliminar e Comissões Sindicantes. ~isando apurar possíveis ilícitos
administrativos: Assessorar, acompanhar, orientar. avaliar e controlar o desenvolvimento do
Projeto Político Pedagógico da Escola, nos seguintes aspectos quai1to: Aos HTPCs . baseado nas
diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, como também nas necessidades especificas de
cada escola; ao desenvolvimento técnico de cada professor, através da aplicação das diretrizes
oferecidas; as ações de vínculo da escola com os pais dos alunos, para conhecer melhor a
realidade do aluno, como subsídio de ações para atacar dificuldades de aprendizagem, faltas e
evasão; ao uso dos recursos pedagógicos oferecidos pela rede (apostila, atividades dos
laboratórios de informática, TV e Vídeo. Biblioteca, etc) à forma de atendimento na escola dos
alunos com necessidades educacionais especiais; Acompanhar as atividades da Associação de
Pais e Mestre nas escolas; Fazer cumprir os estatutos das instituições auxiliares das escolas.
verificando sua observância, controle e execução de seus programas (APM. Conselho de Escola,
Grêmio Estudantil e outros); Examinar documentos da vida escolar do aluno, bem como os livros
de registros; Fazer validação de atos escolai·es de alw1os concluintes de nível fundamental séries
finais (GDAE) Emitir pareceres, realizar estudos e desenvolver outras atividades relacionadas
com as atividades pedagógicas e administrativas; Manter os estabelecimentos de ensino
informados das diretrizes e determinações superiores e assistir aos Diretores na interpretação dos
textos legais; Executar tarefas cm,-elatas, a critério de seu superior imediato.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetivid.a de: Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

TÉCNICO AGRÍCOLA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSfNO MEDIO COMPLETO COM FORMAÇÃO
EM TECNICO AGRICOLA.

ATRIBUIÇÕES: Elaborar e orientar estudos ou programas para recuperação e desenvolvimento
de propriedades rurais, serviços de instalação de posto, observando a técnica conveniente; dar
pareceres e sugestões sobre o aspecto da atividade agropecuária, atendendo ao seu
aperfeiçoamento e às condições sociais do homem do campo; orientar a execução do trabalho de
cainpo na área de mecanização do solo, fertilizante mineral e orgânico e auxiliar na elaboração
de projetos respectivos; prestar assistência e orientação aos agricultores e criadores. atender
con suJtas feitas por lavradores e criadores: orientar a produção. a dministração e planejamento

agropecuária: orgailizai· e inspecionar grai1jas, pomares, hortas e plantações em geral; orientar a
armazenagem e comercialização de produtos de origem animal e vegetal: orientar e fiscalizar os
trabaJhos de experimentação de campo; prestar assistência e orientação aos programas de
extensão· rural; orientar trabalhos de conservação do solo: participar dos trabalhos de
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experimentação. abrangendo: adubação. variedades ~es~ste~tes à ferrugem._. h~rbicid_as ~
fungicidas; participar de previsões de safras; prestar ass1stenc1a no tocante ao c1ed1to agncola,
orientar a produção de sementes e mudas; executar outras ~arefas se1_11elha~tes.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇAO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar fle~ibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a leg1slação: Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente. disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

TÉCN ICO EM ENFERMAGEM
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSIO MEDIO COMPLETO E FORMAÇÃO
TECNICA EM ENFERMAGEM. COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM ··cOREN··.
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades dentro dos setores determinados pela eheJia de
enfermagem; aferir e controlar sinais vitais. utilizando-se de materiais e equipamentos
adequados; preparar clientes para consultas. exames e outros procedimentos facilitando a sua
realização; executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos seguindo
prescrições médicas e / ou de enfermagem. proporcionando alívio ao paciente. bem como
facilitando a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo do material e
instrumental para esteri lização bem como na desinfecção de ambientes e equipamentos.
permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames. tratamentos. pequenas cirurgias.
e atendimentos de ginecologia e obstetrícia: administrar medicamentos por via oral e/ou
parenteral. prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e
fazer os devidos registros em formulários apropriados; realizar visita domiciliar. elaborando após
o relatório: observar os cuidados universais em proteção individual; cumprir o código de ética
da profissão; zelar por sua segurança e de terceiros, bem com pela preservação e manutenção de
materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; executar outras tarefas afins.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente; Demonstrar fl exibilidade: Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente. disciplinado. deqicado e ter boa conduta.

TÉCNICO EM RX
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COM PLETO
REQU ISITOS PARA PROVIMENTO: FORMAÇÃO EM TECNICO DE RAIO-X.
ATRIBUIÇÕES: Fazer exames radiológicos especializados acionando aparelho de raios-X para
atender a requisições médicas ou para elucidar diagnósticos. supervisionar a realização de
exames radiológicos simples. observando as técnicas da execução ou as próprias chapas
radiográficas. analisar chapas radiográficas. utilizando um negatoscópio. para elaborar o relatório
elucidot ivo, e l ::ihorar roti113s p::ira p rcnaro de nacientcs. observando a natureza do exame a ser
realizado, para prevenir compl icações e intercorrências; realizar outras tarefas ligadas ao cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar ílexibilidade; Zelar pelas irtformações;
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Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

TÉCNICO FLORESTAL
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPLETO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: FORMAÇÃO EM TECNICO FLORESTAL.
ATRIBUIÇÕES: O Técnico Florestal deverá possuir conhecimento dos ecossistemas terrestres,
em paiticular dos ecossistemas florestais e de questões econômicas e sociais, conhecimentos
técnicos e práticos da área florestal empresarial e comunitária e sobre técnicas de metodologia de
pesquisa. Este profissional estará habilitado para atuar na produção de mudas florestais, extração
e no beneficiamento da madeira. executar o processo de produção, manejo sustentável e
industrialização dos recursos de origem florestal, orientai· a prática florestal de menor impacto
ambiental, inventariar florestas, administrar unidades de conservação e de produção florestaL
atuar na preservação e conservação ambiental de projetos florestais. fiscal.izar e monitorar fauna
e flora silvestres, estando capacitado para auxiliar diretamente os profissionais da Secretaria
Municipal de meio Ambiente e Recursos Hídricos, vistoriai1do e acompanhando a Arborização
Urbana, Aterro Sanitário, Nascentes e APPS - Área Rural, realizar Relatório e Descrição na área
Ambiental.
COMPETÊNCIAS PESSOAlS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrai- flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guru-dar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

TELEFONISTA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de fw1ções inerentes a profissão de telefonista, tais como: operai·
centrais telefônicas, troncos e ran1ais da municipalidade; receber e transmitir mensagens sempre
que solicitada para tanto; manter registro de ligações interurbanas realizadas; realizar atividades
relativas a recepção; executar tarefas vinculadas ao exercício do cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinai· logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

TESOUREIRO ADJUNTO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO MEDIO COMPU:;:TO

ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções relativas ao serviço de tesouraria, auxiliando e
substituindo quando ausente o tesoureiro, procedendo a conferências e elaboração de relatórios.
planilhas, demonstrativos, executando outras atividades inerentes ao exercício do cargo.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; . Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar fle~ibil idade: Zelar _pelas mformações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se mformado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

TRATORISTA
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BASICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para
a acoplagem dos implementas; Engatar a~ peças ao sistema mecanizado acionando os
dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina: Conduzir tratores providos
ou não de implemcntos di versos. como lâmina, pá carregadeira. máquinas varredouras ou
pavimentadoras, roçadeiras. dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para
movimentar cargas e executar operações de limpeza e preparo de solo para plantio ou simi lares;
Zelar pela boa qualidade do serviço. controlando o andamento das operações. colocando em
prática as medidas de segurança recomendadas. para a operação e estacionamento da máquina:
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementas, seguindo as instruções de
manutenção do fabricante. para assegurar seu bom funcionamento: Efetuar o abastecimento dos
equipamentos com combustível adequado. observando o nível do óleo lubrificante. água da
bateria. água do radiador. calibragem dos pneus. os sistemas elétricos. de freio e lubrificando as
partes necessárias. utilizando graxa para mantê-las em condições de uso ou comunicando ao
departamento competente as irregularidades: Registrar as operações realizadas. anotando em wn
diário ou em impressos. os tipos e os períodos de trabalho. para permitir o controle dos
resultados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Raciocinar logicamente: Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
VICE-DIRETOR
REQUJSJTOS PARA O PROVIMENTO: SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA
ATRIBUIÇÕES - Assistir e assessorar ao Direto r de Escola no exercício de suas competências
sem o prejuízo de suas funções e dentro de seu horário de trabalho: responder pelas atribuições
determinadas pelo Diretor quando de sua ausência; substituir o Diretor de escola em seus
impedimc,,tos e ::rw::ências l egai s: colaborar com o Diretor no desempenho das atribuições que
lhe são próprias; participar da elaboração do Plano Gestor da Escola; acompanhar a execução
das programações relativas aos núcleos administrativo. técnico pedagógico e operacional
mantendo o diretor informado sobre o andamento das mesmas; executar outras atribuições afins.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar ílexibilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo: ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente, discipl inado, dedicado e ter boa conduta.

ZELADOR
,
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: ENSINO BAS ICO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela conservação de próprios municipais. Descrição Analítica; zelar
pelos equipamentos e sua guarda e de propriedade do Município: manter sempre em bom estado
de conservação os locais onde transitam os frequentadores de próprios municipais; manter sob
sua guarda materiais destinados à competições esportivas: conservar limpo os locais de pratica
de esportes e ambientes públicos. campos de futebol, aparelhos e objetos destinados à recreação
pública; fornecer. colocar e recolher materiais utilizados nas práticas esportivas: zelar pela
limpeza e conservação dos prédios municipais, no que se refere a dependências de uso comum;
manter a vigilância sobre as redes de instalações elétricas internas e sanitárias e a prevenção
contra incêndios, comunicando de imediato ao órgão competente, as irregularidades observadas,
visando o pronto restabelecimento das mesmas: zelar pela manutenção e conservação de móveis
e utensílios sob sua a sua guarda; solicitar materiais necessários à limpeza e conservação dos
prédios. executar tarefas de limpeza varrição. roçada. capinar mantendo o controle dos mesmos:
executar outras tarefas correlatas.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexib ilidade; Zelar pelas informações;
Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação: Manter-se informado: Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
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ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO DOS CARGOS EM
COMISSÃO
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE FROTAS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETIVO E POSSUIR NO
MINIMO O ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIB UIÇÕES: Coordenar as ações de manutenção cor-retiva e preventiva dos veículos e
maquinários. Planejar ações de governo no sentido de promover o controle de orçamento de
custos. abastecimentos e procedimentos das rotinas de serviços da frota de veículos e
maquinários. Chefiar os setores de manutenção dos veículos e maquinários, em suas rotinas
como abastecimento de combustíveis. serviços de mecânica, serviço de lavagem de autos e
borracharia, elaborar e fiscalizar o cumprimento de plano de manutenção da frota englobando os
consertos e compras de peças de reposição. Coordenar e avaliar os recursos humanos alocados
no Setor de Frotas. Relatar ao Departamento de Recursos Humanos o cometimento de faltas
disciplinares por parte dos servidores que lhe são submetidos hierarquicamente; Ser responsável
pelo acompanhamento da execução dos serviços executados pelos serv idores lotados no
Departamento sob sua responsabilidade, anotando faltas, concedendo férias, licenças e avaliando
a concessão de abonadas.
Descrição Analítica: Administrar toda a estrutura relacionada à frota de veículos e maquinários
da Prefeitura. Coordenar e fiscalizar o controle para as rotinas de serviços de veículos e
máquinas, com objetivo de padronizar, w1iformizar. controlar e disciplinar a identificação.
guarda, conservação e utilização. Coordenar o controle de manutenções, o planejamento de rota e
o gasto com combustível. Fiscalizar as linhas do Transporte terceirizado. Coordenar e fiscali zar a
alimentação do lançamento dos dados no Sistema Frota, mantendo o cadastro atualizado dos
veículos oficiais e em convênio. Organizar o controle operacional da Frota: Responsabilizar
pelos pedidos de abertura de licitações, bem como supervisionar, acompanhar e aval iar a
execução contratual. Colaborar e supervisionar a limpeza e organização do local de trabalho .
Fazer cumprir no Departamento pelo qual é responsável. as normas de segurança do trabalho,
bem como com o auxilio da Técnica em segurança do trabalho. manter-se atualizado sobre as
mesmas; Executar outras atividades correlatas ao cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser da Confiança do
Chefe do Poder Executivo; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar
flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a
legislação: Manter-se informado: Guardar sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo. e fi ciente.
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSfNO SUPERIOR COMPLETO

ATRIBUIÇÕES: Coordenar os serviços do Deprutamento de Licitações e Contratos; Coordenar
os agentes da Comissão Permanente de Licitações; Prestar suporte administrativo necessário para
funcionamento eficaz da Comissão de Licitação: Gerenciar os serviços de licitação, receber,
0
conferir e solicitar informações necessárias à instrução de processos licitatórios relacionados às
compras de materiais, equipamentos, contratação de serviços e obras; Coordenar os
levantamentos. estudos, projetos e análise dos Editais e termos de referência dos processos de
Licitação, dispensas, inexigibilidade e leilão; Supervisionar as pesquisas de preços para a
instauração de processos de licitação; Consolidar as informações relativas às estimativas
individual e total de consumo, bem como promover as devidas adequações: Supervisionar o
controle dos prazos de vigências dos contratos administrativos e o cumprimento das obrigações
contratuais pelos contratados: Supervisionar as publicações de extratos de contratos. abertura e
resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades; Supervisionar o cumprimento dos prazos
relacionados as publicações das informações junto ao P~rtal de Transparência Municipal e
Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP); Prestar assistência e assessoramento
direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implantação de normas e
procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da Administração Municipal;
Programar, executar, de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal;
Coordenar e avaliar os servidores sob seu comando e responsabilidade: atendendo seus pedidos e
requisições de férias, licenças e demais direitos e relatar ao Departan1ento de Recursos Humanos
o cometimento de faltas disciplinares; Exercer outras atividades correlatas específicas do cargo
que lhe for atribuída.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Ser da Confiança do Prefeito Municipal, Raciocinar logicamente; Demonstrar
flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a
legislação; Manter-se informado; Guardar sigilo: ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente,
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETIVO E POSSUlR NO
MINIMO O ENSINO FUNDAMENTAL

ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e coordenar as ações voltadas aos serviços de conservação e
manutenção de limpeza pública nas: ruas, calçadas, praças e logradouros públicos; Supervisionar
e coordenar os serviços de coleta de lixo e sua destinação; Supervisionar e coordenar os serviços
de responsabilidade da administração em propriedade particular, como fornecimentos de
caçan1bas. entrega de terras. limpeza de terrenos, etc; Supervisionar e coordenar os serviços
gerais do pátio municipal , Respeitando os limites das atribuições de seu Departamento; Atender
as reclamações e opiniões dos mw1ícipes em relação a execução direta e indireta de serviços

t

Fones, (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 • Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333- Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

70

•

Prefeitura ~~:i.~~~-~~,~~-~:nel Macedo.~
9

públicos, dando conhecimento aos interessados das pr~videncias t?madas ou a sere~1 adotadas
pela administração; Realizar a coordenação das at1v1dades relacionadas com os siste~as de
pessoal sob seu comando e responsabilidade, nos ass~ntamentos do~ ~tos e fatos relac1onad_os
com a funcionalidade dos serviços prestados pelos servidores: Superv1s1onar. coordenar e avaliar
os servidores sob seu comando e responsabilidade: analisando seus pedidos e requjsições de
férias, licenças e demais direitos e aplicar punições disciplinares; Programar, executar, de acordo
com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal; Relatar ao Departamento de
Recursos Humanos o cometimento de faltas disciplinares cometidas pelos servidores que lhe são
hierarquicamente submetidos; Colaborar e supervisionar a limpeza e organização do local de
trabalho. Fazer cumprir no Departamento pelo qual é responsável, as normas de segLU·ança do
trabalho. bem como com o auxilio da Técnica em segurança do trabalho, manter-se atualizado
sobre as mesmas; Executar outras atividades correlatas ao cargo

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser da Confiança do
Prefeito Municipal; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade;
Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe: Manter-se atualizado perante a legislação;
Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente, disciplinado, dedicado
e ter boa conduta.
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETIVO E POSSUIR NO
MINIMO ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Descrição Sintética: Coordenar o Depa11amento de Recursos humanos do
Município; Coordenar e Supervisionar o Planejamento dos planos de cargos e salários, carreira.
programas especiais. pesquisas salariais e atividades relativas ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento das responsabilidades dos postos de trabalho e cargos do quadro de pessoal.
Descrição Analítica: Coordenar e fiscalizar as ações relativas aos processos de recrutamento,
seleção. colocação; aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos;
Planejar e Coordenar ações visando a profissionalização e valorização do servidor municipal;
Coordenar programas de aprimoramento das normas existentes, visando ao fo11alecimento do
plano de cargos e salários;
Coordenar a correta administração, elaboração e emissão da Declaração de Relação Anual de
Informações Sociais-RAIS, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF.
documentos previdenciários. Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social. SEFIP. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA e o Programa
de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, Sistema Informatizado de Auditoria de
Pessoal - SIAPES; - Demonstrativos Previdenciários relativos ao Regime Próprio de Previdência
- RPPS e outros exigidos por Lei; Acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, sempre em consonância e sob as ordens do
CHEFE DO EXECUTIVO; Programar, executar, de acordo com as normas e diretrizes
superiores do Governo Municipal; Tomar providencia quando river c.:onhecimento do

cometimento de faltas disciplinares cometidas pelos servidores que lhe são hierarquicamente
submetidos; Exercer outras atividades correlatas específicas do cargo que lhe for atribuída.

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br
71

•

Prefeitura

A

~~~~,~~~-~9~,;~~:nel Macedo

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser da Con~~n_ça do
Prefeito Municipal; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flex1b!lida~e;
Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atuali_zado ~er~nt~ a leg1sl~çao;
Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo. eficiente, d1sc1plmado. dedicado
e ter boa conduta.
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DA SAUDE
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA AREA DA
SAUDE.
ATRIBUIÇÕES: Orientar, Coordenar, superv1s1onar, planejar e auxiliar na elaboração das
diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde, fomentando políticas de aperfeh,:uamento, controlar
o cumprimento das direh·izes delineadas, monitorando resultados e assessorando-o na
consecução dos objetivos propostos. Descrição Analítica: Supervisionar e coordenar a
administração das unidades de saúde sob responsabilidade do Município; Organizar e traçar
diretrizes da política municipal de saúde e seu controle, considerando aspectos econômicos e
financeiros; Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de ações e serviços de saúde; Defüúr
estratégias e mecanismos de coordenação do SUS em consonância com os órgãos colegiados;
Coordenar a operacionalização e controle dos programas de saúde da família e dos agentes
comunitários de saúde, e outras atividades inerentes à política de saúde pública do Município;
Supervisionar através de análise operacional da regularidade das contas, comprovando a
eficiência e a eficácia na aplicação dos recw-sos públicos; Estabelecer indicadores de
desempenho e aplicá-los na avaliação das ações dos serviços de saúde; Avaliar a quantidade e
qualidade dos serviços e atividades prestadas aos usuários al1iculando no que for pertinente com
os sistemas estadual e federal, dentro da política nacional e da ação unificada; Regular os
encaminhamentos de tratamento de saúde fora do município; Planejar, organizar, controlar e
avaliar as ações do município. organizando o SUS no âmbito mwúcipal; Elaborar e executar, em
conjunto com outras organizações do setor público ou privado, programas de saúde e
saneamento em áreas definidas por critérios de prioridade social. através de ajustes e convênios,
na forma da lei; Superintender as atividades do Conselho Municipal de Saúde e da Conferência
Municipal de Saúde; Encaminhar a proposta programática e orçamentária do órgão, participando
do seu ajustamento à Lei Orçamentária do município: Realizar a coordenação das atividades
administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal, nos assentamentos dos atos e fatos
relacionados com a funcionalidade dos serviços prestados pelos servidores; Supervisionar.
coordenar e avaliar os servidores sob seu comando e responsabilidade, atendendo seus pedidos e
requisições de férias, licenças e demais direitos e aplicar punições disciplinares; Aprovar e
encaminhar prestações de contas e esclarecimentos relativos a atos sujeitos ao controle interno e
externo da Administração Pública Mw1icipal; Supervisionar e coordenar os serviços de
Assistência Farmacêutica; de Controle de Zoonoses; de Vigilância Epidemiológica e de
Vigilância Sanitária; Coordenar e supervisionar o processo de compras de materiais. insumos,
equipamentos, e outros; responsabilizar e cooperar com o Secretário Municipal da Saúde, pelos
pedidos de abertura de li c itações e acompanhar e avaliar a execução contratual , Supervisionar e

gerenciar as atividades dos servidores lotados na secretaria municipal da saúde. afim de agir em
comando de chefia em relação aos mesmos como subordinados, tendo a função: Programar.
executar. de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo Mw1icipal; Coordenar e
avaliar os servidores sob seu comando e responsabilidade: atendendo seus pedidos e requisições
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de férias, licenças e demais direitos e relatar ao Departamento de Recursos Humanos o
cometimento de faltas disciplinares; Exercer outras atividades correlatas específicas do cargo que
lhe for atribuída.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser da confiança do
Prefeito do Município; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar
flexibilidade; Zelar pelas informações: Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a
legislação: Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente,
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETIVO E POSSUIR NO
MINIMO ENSINO MEDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÔES: Coordenar os serviços de transporte de pacientes da saúde; Coordenar a
organização das escalas de plantões de servidores, motoristas. para fazer o transporte de remoção
de pacientes em tratamentos e de pronto soco1To, através de ambulâncias ou por outro veículo de
transporte adequado, para clinicas e hospitais fora do município; Fiscalizar a manutenção e
conservação dos veículos que servem ao transporte de pacientes da saúde, Realizar a
coordenação das atividades relacionadas com os sistemas de pessoal sob seu comando e
responsabilidade, nos assentamentos dos atos e fatos relacionados com a funcionalidade dos
serviços prestados pelos servidores e relatar ao Departamento de Recursos Hw11anos o
cometimento de faltas disciplinares cometidas pelos servidores sob sua coordenação; Coordenar
e avaliar os servidores sob seu comando e responsabilidade: atendendo seus pedidos e
requisições de férias. licenças e demais direitos e aplicar ptmições disciplinares; Exercer outras
atividades corre latas específicas do cargo que lhe for atribuída.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser de Confiança do
Prefeito Municipal; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade;
Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação;
Manter-se informado; Guardar sigilo; ter i1uciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado
e ter boa conduta.
COORDENADOR DO GABINETE DO PREFEITO
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETIVO. POSSUIR NO
MINIMO O ENSINO MEDIO COMPLETO E DEMONSTRAR CONHECIMENTO TÉCNICO
NA ÁREA DE CONVÊNIOS.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar e acompanhar os serviços de planejamento e
manutençao Llo paço llTLll1.ÍCipal e de urlicul uçilo politicu gov-.:rn amcntal de convênios nas esferas

federal, estadual e Municipal.
ATRIBlJIÇÕES: Ser responsável pela coordenação dos serviços de assessoramento junto ao
Prefeito Mw1icipal em matéria relacionada aos convênios nas esferas Estadual e Federal;

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br · site: www.coronelmacedo.sp.gov.br
73

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.192/0001-99

•

&

~
vtc=o

,c:ia

,:n

Coordenar as ações de políticas públicas relacionadas a parcerias_ p_úblicas com o terceiro s~tor;
Coordenar a Manutenção das instalações do prédio do paço municipal_, d~s produtos e ser~1ços
do uso rotineiros e diários; será chefe imediato dos servidores responsave1s pela manute?çao de
limpeza, vigia, atendimento. protocolo do Paço Municipal, e coordenação dos ser~1ços de
ouvidoria· atuará na coordenação junto ao Gabinete do Prefeito no agendamento de viagens e
compromissos; ficará responsável na articulação política nos pl~it?s d~ convênios junto aos
Governos Federal e Estadual; Coordenar a elaboração de atos adm1rnstrat1vos. subscrevendo-os,
junto aos gestores municipais e ao Prefeito Municipal; será _responsável pelo acompanharr.iento
das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduats e em manter cadastro atualizado
dos convênios e contratos firmados relacionados ao Siste=a SICONV; Coordenar a Prestação de
Contas dos Convênios Firmados via Plataforma Mais Brasil; Coordenar a Prestação de Contas
dos Convênios Firmados via Plataforma SANl; relatar ao Depanamento de Recw·sus Humanos
o cometimento de faltas disciplinares por paite dos servidores que lhe são hierarquicamente
subordinados; exercer outras atividades correlatas específicas do cargo que lhe for atribuída.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO: Agir eticamente; Ser da Confiança do
Prefeito Municipal; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente: Demonstrar .flexibilidade;
Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação:
Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente. disciplinado. dedicado
e ter boa conduta.

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA COM REGISTRO NO CREA/CAU.

EM

ATRIBUIÇÕES: Coordenar o departamento de engenharia e planejamento de obras urbana e
rural: Assessorar no estabelecimento de diretrizes de desenv:olvimento e de planejamento urbano
no mLmicípio, ordenando a ocupação e o uso do solo; assessorar a Elaboração de normas
urbanísticas; Realizar articulação de políticas mbanas ao lado dos demais departamentos
municipais e de outros setores da sociedade; Coordenar as ações de elaboração de projetos de
obras públicas municipais, urbana e rural. acompanhando e fiscalizando sua execução:
Coordenar as ações necessárias à obtenção de recursos e gerenciamento de convênios e contratos
decorrentes de verbas públicas de outros níveis de governo - estadual e federal; Responsável
pela coordenação e fiscalização da prestação de contas junto aos órgãos de governo - estadual e
federal, em relação às verbas recebidas pelo município para construção ou reformas de obras
publicas, através de convênios. contratos de repasse e termo de parceria; Responsável pela
coordenação das atividades de trabalho nos serviços de obras. relacionadas à construção civil em
geral; coordenar as atividades relacionadas com os sistemas de pessoal sob seu comando e
rei::ponsab1 lidade. nos assentamentos dos atos e fatos relac ionados con, a funcionalidade dos

serviços prestados pelos servidores; Coordenar e avaliar os servidores sob seu comando e
responsabilidade: analisando seus pedidos e requisições de férias, licenças e demais direitos e
relatar ao Departamento de Recursos Humanos o cometimento de faltas disciplinares por parte

'
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de servidores sob sua coordenação; Exercer outras atividades correlatas específicas do cargo que
lhe for atribuída.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser da Confiança do
Prefeito Municipal / Demonstrar objetividade; Raciocinar logicament~; Demonstrar
flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado pera~te a
legislação; Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente,
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: SER SERVIDOR EFETJVO E POSSUIR NO
MINIMO O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO;

ATRIBU IÇÕES: Coordenar os serviços rurais de conservação e manutenção de estradas;
Coordenar e fiscalizar os serviços de tratores e outTos equipamentos; Determinar a distribuição
de serviços aos servidores subordinados, zelando pela fiel observância dos prazos fixados para
seu desempenho e conclusão; Planejar os serviços, solicitação e expedição dos pedidos de
serviços; Elaborar relatório dos serviços prestados, das despesas e receitas; Fiscalizar a
utilização, conservação e manutenção dos tratores. máquinas e equipamentos de trabalhos;
Realizar a coordenação das atividades relacionadas com os sistemas de pessoal sob seu comando
e responsabilidade. nos assentamentos dos atos e fatos relacionados com a funcionalidade dos
serviços prestados pelos servidores: Coordenar e avaliar os servidores sob seu comando e
responsabilidade: Analisando seus pedidos e requisições de férias, licenças e demais direitos e
relatar ao Departamento de Recursos Humanos o cometimento de faltas disciplinares dos
servidores sob sua coordenação; Colaborar e supervisionar a limpeza e organização do local de
trabalho. Fazer cw11prir no Departamento pelo qual são responsáveis, as normas de segurança do
trabalho. bem como com o auxilio da Técnica em segurança do trabalho, manter-se atualizado
sobre as mesmas; Executar outras atividades correlatas ao cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações;
TrabaJha·r em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado. dedicado e ter boa conduta.

CHEFE DE GESTÃO PÚBLICA
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO. COM
EXPERIÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
ATRIBUIÇÕES: Atuar no estrito grnu de confiança e s ubordinação do Chefe do Poder

Executivo Mwucipal, no comando e assessoria da gestão geral da Administração Pública.
Assessorar ao chefe do Poder do Executivo em matérias relacionadas a Gestão Pública no
desenvolvimento, execução e acompanhamento dos programas de Governo; atuar em suporte de
assessoramento ao Gabinete do Chefe do Poder do Executivo em relação às matérias de gestão
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pública e no auxílio especializado à tomada de decisões, _quanto aos programas nor_m_ativos
finalísticos exercer assessoramento a administração superior no desempenho das at1v1dades
político/ad~1inistrativas, nas fases de geração, articulação e análise das :ariáv~is ~ue integram os
processos de tomada de decisão da autoridade sup_erior, e que, pela _1mportancia das mesmas,
necessitam serem confiáveis por verdadeiras e pertmentes com o projeto do governo, atuar em
escala e grau superior de comando em relação aos Gestores Municipais; a~sessorar nas m~téri~s
de gestão pública os Gestores Municipais e demais, servidores, no conhecimento e na apl1caçao
das premissas legais no qual se deve pautar a administração pública, diúgir e c~ordenar o
em
trabalho de oestão em relação aos agentes públicos vinculados aos cargos de provimento
.
comissão e funções de confiança, atuar em responsabilidade pela fiel observância e cumpnmento
eficaz das disposições legais e normativas da legislação pública municipal, Assessorar os agentes
políticos do governo municipal, assim considerados o Preft:ito, o Vice-Prefeito, o Secretário
Municipal ou titular cargo equiparado, nas fases de geração, articulação e análise das variávei.s
que integram os processos de tomada de decisão da autoridade superior, exercer outras
atividades correlatas específicas do cargo que lhe for atribuída pelo Chefe do Poder Executivo.
~

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente: Ser de Confiança do
Chefe do Poder Executivo: Demonstrar objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar
flexibilidade: Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a
legislação; Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa: ser: assíduo. eficiente,
disciplinado.

DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REQU ISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA AREA DE
ENSINO

ATRIBUIÇÕES: Organizar, desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino, integrandoº às políticas e planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional; planejar. desenvolver. executar, controlar e avaliar a política educacional
no Município e desenvolver planejamento e execução de atividades cultural. Descrição Analítica.
Estruturar. implantar e gerenciar o Sistema Municipal da Educação e Cultura. Coordenar as
atividades municipais de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem
sua área de competência. Atuar para estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino
público Municipal. Promover e acompanhar as ações de planejamento. desenvolvimento dos
currículos, programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar, viabilizando a
organização e o funcionamento das escolas. Responsável pela elaboração, execução e
acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Orientar. coordenar e supervisionar as
atividades pedagógicas. Coordenar a execução de programas municipai s da educação e da
c ultura, decon·entes de contratos e convênios com Órgãos estad ua is e federais. Acompanhar em

todos os depa1tamentos, a alimentação atualizada de todos os Sistemas de Informação sobre a
educação municipal, em articulação com órgãos estaduais e federais que atuem na esfera de sua
competência. Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles
reaJjzados, relativo ao Fundo Municipal da Educação. Em coordenação com os departamentos
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de Planejamento e Gestão, de Finanças e de A?1ninistraç~~, realizar os pro:edimentos
administrativos e de gestão orçamentaria e financeira necessanos para a execuçao d~ s~as
atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competenc1as.
Articular-se com as demais Secretarias e Departamentos de gestão missionai no planejamento,
execução e avaliação de programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para
assegurar sua eficácia e a economia dos recursos públicos. Monitorar e avaliar o cumprimento
das diretrizes. metas e objetivos institucionais sob sua respbnsabilidade. apresentando ao Chefe
do Governo Municipal as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos
compromissos assumidos com o Plano de Governo. Realizar ações de captação de recursos que
permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência.
Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos, contratos de gestão. parcerias e
convênios celebrados pelo Mtmicípio na sua área de competên<.:ia. Ordenar as despesas,
responsabilizando-se pela gestão. adminjstração e utilização das dotações orçamentárias da
Lmidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, e em todas as esferas jurídicas. o que
será objeto de comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública Munjcipal. Ser
responsável pelos pedidos de licitações de sua secretária junto ao Departamento de Licitações.
Acompanhar e responsabilizar-se, pelos pedidos de compras e avaliação da execução contratual,
Assinar. os contratos administrativos diretamente vinculados às dotações orçamentárias da
Secretaria. Coordenar e acompanhar a demanda escolar e o censo escolar. Acompanhar, avaliar.
promover e fiscalizar a análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
- IDEB e de quaisquer instrwnentos avaliativos da aprendizagem dos alunos frente aos
indicadores de aproveitamento escolar. Planejar e executar política municipal direcionada à
cultura. Administração dos recursos transferidos ao Município para aplicação em programas de
cultura. Promover atividades culturais. artísticas e folclóricas. Realizar outras atividades
necessárias e correlatas.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agi_r eticamente; Demonstrar
objetividade; Ser de Confiança do Chefe do Poder Executivo Raciocinar logicamente:
Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado
perante a legislação; Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente.
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.

SUPERVISOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOC IAL
REQUfSITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPER IOR COMPLETO NA AREA DE
SERVIÇO SOCIAL
ATRIBUIÇÕES: Orientar, Coordenar. supervisionar. planejar e auxiliar na elaboração das
diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social. fomentando políticas de
aperfeiçoamento, controlar o cumprimento das diretrizes delineadas pelo Secretário Municipal de
.Assistên c in Social. monitornndo resu ltados e assessora ndo -o na consecução dos objetivos

propostos. Descrição Analítica: Administrar toda a estrutura relacionada Assistência Social.
supervisiona e Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de inclusão social,
destinados aos segmentos menos favorecidos da sociedade, desenvolvendo ações de
aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades. planejar e dirigir os
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projetos e programas de apoio às entidades sociais existentes no M~nicípio, ~er~itindo a
consecução dos objetivos previstos em seus estatutos, desenvolvendo açoes de ape1fe1çoamento
e zelando pela eficiência na prestação destas atividades. Projetos de Amp~ro aos Portadores de
Necessidades Especiais Supervisionar, orientar. chefiar e controlar os proJetos e programas de
apoio aos portadores de necessidades especiais, a~otando .e~tratégias qu~ Aass~gurem_ a
consecução dos objetivos delineados pela Secretana Mumctpal de A:,s1sten~1a ~~cial.
Supervisionar, orientar, chefiar e controlar os projetos e programas_ d~ proteç~o social ba_s1ca e
especial, adotando estratégias que assegurem a consecução dos obJet1vos delmeados. O1:1~ntar,
chefiar e controlar os projetos e programas de apoio aos idosos em situação de vulnerab1hdade
social, adotando estratégias que assegurem a consecu~ão dos objetivos delineados pela
Secretaria.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade: Ser de Confiança do Chefe do Poder Executivo: Raciocinar logicamente:
Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atuali zado
perante a legislação; Manter-se informado; Guardar sigi lo; ter iniciativa: ser: assíduo, eficiente.
disciplinado. dedicado e ter boa conduta.
SUPERVISOR DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR
EXPERIENCIA NA AREA DE GESTÃO

COMPLETO

E

ATRIBUIÇÕES: o Supervisor da Politica Municipal de Saúde Pública tem como atribuições
p lanejar, desenvolver, orientar. coordenar, executar e fiscalizar a política de saúde do município.
Descrição Analítica. Supervisionar e coordenar a estruturação, implantação e gerenciamento do
Sistema Municipal de Saúde em todos seus níveis. em consonância com as diretrizes gerais do
Governo Municipal e do Sistema Único de Saúde - SUS; Supervisionar a elaboração junto a
equipe técnica dos serviços, vigilância em saúde o Plano Municipal de Saúde. em consonância
com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente; Planejar, organizar,
controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde. bem como gerir e executar os
serviços de saúde do Município a cargo da Prefeitura; Desenvolver e supervisionar a execução
de ações de vigilância à saúde, assegurando o cumprimento da legislação sanitária em vigor;
Promover e supervisionar, em articulação com os órgãos afins, programas e ações de
qualificação e valorização dos servidores e profissionais da área de saúde do Município;
Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o
desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde. em ai1iculação com órgãos de pesquisa.
intuições públicas e privadas e organizações não governamentais: Articu lar-se com as
instituições de pesquisa científica e tecnológica e de prestação de serviços técnico-científicos no
âmbito da saúde pública. objetivando a promoção e difusão do conhecimento de interesse para a
melhoria das condições de saúde da população; Administrar o funcionamento, manutenção e
qualidade da infi:aesu·utura física de todas as unidades que compõem o Sistema Municipal de
Saúde: Coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e
convênios com órgãos estaduais e federais que desenvolvam políticas voltadas para a saúde da
população: Propor, no âmbito do Município, contratos, parcerias e convênios com entidades
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prestadoras da rede privada de saúde, berr~ como, co_ntrolar e a~aliar sua exe~uçã_o; Normatiz!r:
complementarmente, as ações e os serviços publicas ~e. saude, no seu amb1to de at~açao.
Verificar O cumprimento das normas do SUS: Exercer atividades de suporte e coordenaçao dos
órgãos colegiados afins da área da saúde pública m~nicipal: Acompanl~ar em todos, os
departamentos, a alimentação atualizada de todos os Sistemas de lnformaçao sobre a saude
municipal, em aiticulação com órgãos estaduais e federais que atuem na esfera de sua
competência; Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles
realizados, relativos ao Fundo Municipal de Saúde; Fiscalizar o cumprimento das posturas
municipais no que se refere às ações de vigilância sanitária, exercendo o poder de polícia
aplicado à higiene pública e ao saneamento; Desenvolver ações dirigidas ao controle e ao
combate dos diversos tipos de zoonoses no Município em colaboração com organismos federais
e estaduais; Em coordenação com a Secretaria Municipal de Defesa t: Convivência Social,
organizar e executar as ações necessárias para atender as necessidades das famílias e pessoas
afetadas por situações de calamidades públicas, desastres e sinistros; Em coordenação com as
Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, de Finanças e de Administração. realizar os
procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução
de suas atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competências;
A1ticular-se com as demais Secretarias e Depa1tamentos de gestão missionai no planejamento,
execução e avaliação de programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para
assegurar sua eficácia e a economia dos recursos públicos: Em coordenação com o
Depaitamento MLU1icipal de Planejamento e Gestão, monitorar e avaliar o cumprimento das
diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade. apresentando ao Chefe do
Governo Municipal as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos
compromissos assumidos com a população no Plano de Governo; Acompanhar e apoiar as
atividades dos órgãos colegiados afins. com vistas a colher subsídios para a definição de
políticas, diretrizes e estratégias pai·a o desenvolvimento da saúde do Município; Realizar ações
de captação de recw·sos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações
dentro de sua competência: Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos,
contratos de gestão. parcerias e convênios celebrados pelo Município na sua área de
competência; Desempenhar outras atividades afins. sempre por determinação do Chefe do
Executivo Municipal ; Promover a formação de recLU·sos humanos para atuar no complexo
regulador: Elaborar propostas para Educação Continuada e Humanização dos servidores da
Secretaria Municipal de Saúde. Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal,
responsabilizando-se pela gestão, administração e uti.lização das dotações orçamentárias da
unidade administrativa, nos termos da legislação em vigor. e em todas as esferas jurídicas, o que
será objeto de comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública Municipal:
Coordenai·, supervisionai· e desenvolver a execução nas ações em serviços: Vigilância em Saúde;
V igilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica: Assistência Farmacêutica; Atenção
especializada; Atenção hospitalar: Assistência odontológica. entre outros. Em coordenação com
o Departamentos Municipal de Compras e de Licitações, responsabilizar-se, em conjunto com o
Chefe do Poder Executivo Municipal pelas autorizações para abertw·a de licitações e assinaturas
de editais. bem como pela avaliação da execução contr a tual. sempre

que as contratações

recaírem sobre bens e/ou serviços diretamente pertinentes às dotações orçamentárias específicas
da Secretaria. Assinar. os contratos administrativos diretamente vinculados às dotações
orçamentárias da Secretaria.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Ser de Confiança do Prefeito Municipal; ~aciocinar logicarne1'.te; Demonstrar
flexibilidade; Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atuahzado pera~1te a
legislação; Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente,
disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
SUPERVISOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
,
REQUISITO PARA O PROVlMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS
CONTÁBEIS, COM INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
"CRC".
ATRIBUIÇÕES: Organizar, superv1s1onar e coordenar os trabalhos de contabilidade.
tesouraria, convênios e contratos de parcerias; Orientar e supervisionar a execução dos serviços
contábeis; Conferir e auditar as contas, balanços e demais operações contábeis; Acompanhar e
fiscalizar os prazos das prestações de contas; Supervisionar e acompanhar a aplicação dos
instrumentos orçamentários e financeiros: Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, Supervisionar e (iscalizar os
lançamentos financeiros e orçamentários, de acordo com o sistema de contabilidade e as
legislações pertinentes; Acompanhar e conferir os balancetes mensais afim de atestar a situação
do município em obediência ao Tribunal de contas; Supervisionar o controle das contas públicas,
corno saldo financeiro. orçamentário e da movimentação bancária; Supervisionar os pagamentos
e recebimentos de acordo com a autorização do Chefe do Executivo. Supervisionar a conferencia
de notas de empenhos; Supervisionar a guarda e em ordem, todos os documentos e arquivos
digitais relativos às receitas e despesas que dão supo11e aos balancetes: Supervisionar a execução
e prazos dos convênios e contratos de repasses com terceiro setor e com os órgãos
governamentais - estadual e federal. Supervisionar a prestação de contas dos convênios e
contratos; Supervisionar a gestão e a execução dos convênios e contratos realizando avaliações
periódicas e elaborando relatórios, Realizar a coordenação das atividades relacionadas com os
sistemas de pessoal sob seu comando e responsabilidade, nos assentamentos dos atos e fatos
relacionados com a fw1cionalidade dos serviços prestados pelos servidores; Supervisionar.
coordenar e avaliar os servidores sob seu comando e responsabilidade: atendendo seus pedidos e
requisições de férias, licenças e demais direitos e aplicar punições disciplinares; Exercer outras
atividades correlatas específicas do cargo que lhe for atribuída.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Demonstrar
objetividade; Raciocinar logicamente; Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações:
Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Guardar
sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado, dedicado e ter boa conduta.
SUPERVISOR DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUÁRIA E
TURISMO

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
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ATRIBUIÇÕES: Coordenar a política agrícola e pecuária do Município, prestando assistência e
apoio a produtores rurais. Promover a realização de programas de fomento à agricultura
familiar. Coordenar programas de orientação de praticas conservantista do solo. Promover
medidas visando aplicação correta de defensivos e fe11ilizantes, incentivando a proteção do solo.
Incentivar o ensino agrícola formal e informal, ru1iculadamente com o Deprutamento específico
da Secretaria da Educação do Município. Coordenar a regulação e implementação de ações
destinadas à conservação e defesa do meio runbiente. Elaborar e propor a política municipal de
defesa do meio ambiente, buscando a sustentabilidade dos recursos naturais. Promover a
execução dos planos de arborização em vias e logradouros públicos, bem como dos serviços de
poda, plantio e conservação de espécies vegetais; Apoiar e auxiliar as ações do Conselho
Municipal Ambiental (CONDEMA). Participar e desenvolver o Projeto Mw1icípio Verde e Azul,
da Secretaria de meio ambiente do Estado de São Paulo. Planejar, organizar, dirigir e controlar a
execução de ações nas áreas de resíduos sólidos, recursos hídricos. educação ambiental e áreas
protegidas, visando ao desenvolvimento sustentável de todo o município. Coordenar os
trabalhos de coleta e disposição final dos resíduos orgânicos e recicláveis. Coordenar os
trabalhos de manejo do Aterro Sanitário. Fiscalizar, monitorar, controlar e criar indicadores dos
usos dos recursos naturais. Atuar e aplicar multas ambientais de nível municipal. Coordenar
programas voltados para o incentivo turístico no município. Fomentar os atrativos turísticos
comercializável de forma sustentável. Elaborar e propor roteiros turísticos. Fortalecer ações que
visem à imagem e divulgação dos pontos turísticos. Coordenar ações junto a empresários para
promover investimentos da iniciativa privada em empreendimentos atrativos ao turismo
municipal. Elaborar Plano Municipal de turismo e desenvolvimento. Criar conselho Municipal
de Turismo. Realizai· a coordenação das atividades relacionadas com os sistemas de pessoal sob
seu comando e responsabilidade. nos assentamentos dos atos e fatos relacionados com a
funcionalidade dos serviços prestados pelos servidores. Supervisionar, coordenar e avaliar os
servidores sob seu comando e responsabilidade: atendendo seus pedidos e requisições de férias.
licenças e demais direitos e aplicar punições disciplinares. Exercer outras atividades correlatas
específicas do cargo que lhe for atribuída.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO. Agir eticamente; Ser de Confiança do
Prefeito Municipal; Demonstrar objetividade; Raciocinar logicrunente: Demonstrar flexibilidade;
Zelar pelas informações; Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perru,te a legislação;
Manter-se informado; Guardar sigilo; ter iniciativa; ser: assíduo, eficiente, disciplinado.
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, aos 04 de dezembro de 2019

JOSE ROBE
PREFE

t réd:ioverno
l.rddoÜ
uz
Chefe
; unicipal

ANTINONI VEIGA
MUNICIPAL
l

Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-11 16
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br
81

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.192/0001-99

•

~

~

caec~=.i:.w:::m:o

ANEXO II

CONTEÚDO DAS CESTAS DE ALIMENTOS
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1

G

ACHOCOLATA DO EM PÓ, 400 GRAMA

2

1

PC

AÇÚCAR CRISTAL 5 KG

.,..,

1

PC

AÇÚCAR REFINADO OI KG

4

2

PC

ARROZ BRANCO T IPO 1 05 KG.

-~

~

;;>-

'

5

1

PC

BJSCOITO DOCE 400 GRAMAS
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER -

6

1

PC

7

1

Lata

8

1

PC

400

GRAMAS

EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO
JSOGRAMAS.

FARINHA DE TRIGO 1 KG
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FEUÃO CARIOCA I KG

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM SÊMOLA E OVOS 10

1

PC

500 GRAMAS

'

11

1

PC

MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS- 500 GRAMAS

12

3

Un

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 mi

13

1

PC

14

1

PC

FARfNHA DE MILHO. 500 GRAMAS

15

l

Kg

SAL REFINADO

16

1

Um

LATA DE SA RDINHA COM ÓLEO 125 GRAMAS

17

1

PTE GO IABADA 300 GRAMAS

18

4

PC

GELA TINA EM PÓ - 20 a 30 GRAMAS,

19

1

PC

FUBÁ 500 GRAMAS

20

2

G

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO SOO mi

21

1

PC

PAPEL HIGIENlCO FOLHA SIMPLES 4 ROLOS J0MX I0CM

22

1

L

DESfNFETANTE DE 2 LITROS

23

1

PC

SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS

PODE CAFE PURO, TOR RADO E MOIDO, TRAD ICIONAL.
500 GRAMAS

(\
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