
LEI Nº 337, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998. 

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS NºS 6º E 11, 

DA LEI Nº 218, DE 05.07.95, AO ART. 1º, DA 

LEI Nº 005, DE 06.01.89, EXTINGUE E CRIA 

CARGOS NO QUADRO DE CARGOS EM 

COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, NO 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte 

 

LEI: 

Art. 1º. O art. 11, da Lei nº 218, de 05 de julho de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 11 -  O código de identificação estabelecido para os cargos criados no 

artigo anterior, tem a seguinte constituição:  

o 1º elemento, indica o nível a que pertence o cargo;  

o 2º e 3º elementos indicam o padrão de vencimento do cargo.”  

Art. 2º. O art. 1º da Lei nº 005, de 6 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 1º - São criados, no Quadro de Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas, os seguintes cargos: 

 

QUANTIDA

DE 

DENOMINAÇÃO CARGO EM COMISSÃO FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

04 SECRETÁRIO MUNICIPAL CC-1 FG-1 

01 DIRETOR CC-2 FG-2 

03 CHEFE DE UNIDADE CC-3 FG-3 

04 CHEFE DE SERVIÇO CC-4 FG-4 

02 CAPATAZ CC-5 FG-5 

03 CHEFE DE TURMA CC-6 FG-6 

Art. 3º. O art. 6º, da Lei nº 218, de 5 de julho de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 6º -  A sistemática do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos 

Servidores Celetistas Municipais se processa em decorrência de quatro níveis fixados 

segundo os graus de dificuldade e complexidade dos serviços a saber:  



I – 1. NÍVEL SUPERIOR – Funções para cujo exercício dependa de diploma de 

conclusão de curso de nível superior, por envolver atividade técnica, de 

assessoramento ou administrativa especializada, de grande responsabilidade e de 

conhecimento adequado para o desempenho das atividades inerentes ao cargo.  

II – 2. NÍVEL PRINCIPAL -  Funções técnicas e administrativas de certa 

complexidade. Exigência de nível de instrução correspondente ao segundo grau 

técnico ou profissionalizante. 

III – 3. NÍVEL MÉDIO – Trabalho de média complexidade, instrução 

correspondente ao 2º grau completo. 

IV – 4. NÍVEL SIMPLES – Trabalho de alguma complexidade, instrução 

correspondente ao 1º grau completo. Trabalho de rotina, de pouca complexidade, 

alfabetização ou primeiro grau incompleto, podendo ser suplementado por alguma 

experiência profissional.” 

Art. 4º. Ficam extintos, no Quadro de Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas, na medida em que forem preenchidos os cargos criados pela presente 

Lei, os seguintes Cargos em Comissão e Funções Gratificadas:  

 

QUANT. CRIADOS 

PELA LEI Nº 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO 

03 005/89 SECRETÁRIO MUNICIPAL CC-1 

02 042/90 DIRETOR CC-2 E FG-2 

08 092/91 TÉCNICO CIENTÍFICO CC-TC-18 HORAS 

04 092/89 AUXILIAR DE ENFERMAGEM CC-4 – 25 HORAS 

13 134/92 DIRETOR DE ESCOLA CC-5 E FG-5 

04 141/92 TÉCNICO CIENTÍFICO CC-TC/18 HORAS 

04 141/92 TÉCNICO CIENTÍFICO CC-TC/09 HORAS 

01 252/97 SECRETÁRIO MUNICIPAL CC-1 

02 254/97 AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

MECÂNICA 

CC-AM-5 

02 254/97 CONSTRUTOR CC-AC-5 

06 254/97 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CC-SG-6 

01 289/97 ENFERMEIRO PADRÃO CC-EF- 40 HORAS 

01 289/97 ASSISTENTE SOCIAL CC-AS- 40 HORAS 

Art. 5º. São criados, no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, 

os seguintes cargos, com a seguinte carga horária:  

 

QUANT

. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

01 ASSESSOR JURÍDICO – I CC-1 20 HORAS 

01 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CC-3 40 HORAS 



01 CHEFE DO GABINETE DO 

PREFEITO 

CC-2 40 HORAS 

Art. 6º. Em decorrência das alterações procedidas pela presente Lei. O Quadro 

de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas passa a ter a seguinte constituição:  

 

QUANT

. 

DENOMINAÇÃO CARGO EM 

COMISSÃO 

FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

CARGA 

HORÁRIA 

01 ASSESSOR JURÍDICO 

I 

CC-1 - 20 HORAS 

01 CHEFE DE 

GABINETE DO 

PREFEITO 

CC-2 - 40 HORAS 

01 ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 

CC-3 - 40 HORAS 

05 DIRETOR CC-2 FG-2 40 HORAS 

01 SECRETÁRIO DA 

JUNTA MILITAR 

CC-3 FG-3 40 HORAS 

01 TESOUREIRO - FG-3 40 HORAS 

03 CHEFE DE UNIDADE CC-3 FG-3 40 HORAS 

04 CHEFE DE SERVIÇO CC-5 FG-5 40 HORAS 

06 DIRIGENTE DE 

SERVIÇO 

CC-5 FG-5 40 HORAS 

02 CAPATAZ CC-5 FG-5 40 HORAS 

QUANT

. 

DENOMINAÇÃO CARGO EM 

COMISSÃO 

FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

CARGA 

HORÁRIA 

03 CHEFE DE TURMA CC-6 FG-6 40 HORAS 

Art. 7º. Os níveis de vencimentos e carga horária correspondentes aos padrões 

do Quadro dos Cargos e Comissão e Funções Gratificadas são os estabelecidos na 

tabela que segue: 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 

GRATIFICADAS 

CARGOS EM COMISSÃO FUNÇÕES GRATIFICADAS 

PADRÃO R$ PADRÃO R$ 

CC-1 980,00 -  - 

CC-2 592,24 FG-2 175,27 

CC-3 369,88 FG-3 109,75 

CC-4 324,35 FG-4 65,82 

CC-5 279,80 FG-5 43,88 

CC-6 198,35 FG-6 21,94 

 



Art. 8º. São criados, no Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo de Servidores 

Celetistas Municipais, os seguintes cargos de provimento efetivo, com a seguinte 

carga horária semanal especial:  

 

NÍVEL QUANTIDA

DE 

DENOMINAÇÃO CARGA HORÁRIA CÓDIGO 

I-

SUPER

IOR 

01 (UM) ARQUITETO 30 HORAS SEMAMAIS 1.09 

01 (UM) ENGENHEIRO 30 HORAS SEMANAIS 1.09 

01 (UM) CONTADOR 30 HORAS SEMANAIS 1.08 

01 (UM)  TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

30 HORAS SEMANAIS 1.08 

01 (UM) ENFERMEIRO 30 HORAS SEMANAIS 1.08 

01 (UM) MÉDICO VETERINÁRIO 30 HORAS SEMANAIS 1.08 

01 (UM) PSICÓLOGO 30 HORAS SEMANAIS 1.08 

15 

(QUINZE) 

MÉDICO – I 08 HORAS SEMANAIS 1.06 

05 

(CINCO) 

ODONTÓLOGO – I 08 HORAS SEMANAIS 1.06 

Art. 9º. São criados, no Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo de Servidores 

Celetistas Municipais, os seguintes cargos de provimento efetivo: 

 

NÍVEL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

2 – 

PRINCIPAL 

02 (DOIS) TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2.07 

01 (UM) TÉCNICO AGRÍCOLA 2.07 

01 (UM) DESENHISTA PROJETISTA 2.07 

01 (UM) TOPÓGRAFO 2.07 

3 – MÉDIO 04 (QUATRO) FISCAL MUNICIPAL 3.05 

01 (UM) OFICIAL ADMINISTRATIVO 3.04 

04 (QUATRO) ATENDENTE ESPECIAL DE CRECHE 3.04 

4 – 

SIMPLES 

02 (DOIS) MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS 

4.04 

03(TRÊS) AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.03 

03 (TRÊS) TELEFONISTA 4.02 

05 (CINCO) AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 4.02 

10 (DEZ) CARPINTEIRO 4.03 

05 (CINCO) GUARDA MUNICIPAL 4.02 

01 (UM) OPERÁRIO 4.01 

Art. 10. Com a criação de cargos nos termos dos Art. 8º e 9º, desta lei, e a 



introdução de mais um nível na estrutura de cargos, ficam reclassificados os níveis e 

os padrões constantes do quadro do Art. 10, da Lei nº 218, de 05 de julho de 1995.  

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Quadro de 

Cargos de Provimentos Efetivos dos Servidores Celetistas do Município passa a ter a 

seguinte estrutura: 

 

NÍVEL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

1– 

SUPERIOR 

01 (UM) ARQUITETO 1.09 

01 (UM) CONTADOR 1.08 

02 (DOIS) ENFERMEIRO 1.08 

01 (UM) ENGENHEIRO 1.09 

15 (QUINZE) MÉDICO – I 1.06 

01 (UM) MÉDICO VETERINÁRIO 1.08 

05 (CINCO) ODONTÓLOGO – I 1.06 

01 (UM) PSICÓLOGO 1.08 

02 (DOIS) NUTRICIONISTA 1.08 

02 (DOIS) ASSISTENTE SOCIAL 1.08 

01 (UM) TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.08 

2– 

PRINCIPAL 

02 (DOIS) TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2.07 

01 (UM) TÉCNICO AGRÍCOLA 2.07 

01 (UM) DESENHISTA PROJETISTA 2.07 

01 (UM) TOPÓGRAFO 2.07 

03 (TRÊS) TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.07 

3 - MÉDIO 06 (SEIS) FISCAL MUNICIPAL 3.05 

15 (QUINZE) OFICIAL ADMINISTRATIVO 3.04 

04 (QUATRO) ATENDENTE ESPECIAL DE CRECHE 3.04 

4 - 

SIMPLES 

03 (TRÊS) AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.03 

03 (TRÊS) TELEFONISTA 4.02 

03 (TRÊS) RECEPCIONISTA 4.02 

15 (QUINZE) AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 4.02 

27 (VINTE E 

SETE) 

OPERÁRIO 4.01 

05 (CINCO) GUARDA MUNICIPAL 4.02 

10 (DEZ) MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS 

4.04 

14 

(QUATORZE) 

OPERADOR DE MÁQUINA 4.04 



18 (DEZOITO) MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 4.04 

01 (UM) CARPINTEIRO 4.03 

02 (DOIS) MECÂNICO 4.05 

03 (TRÊS) PEDREIRO 4.03 

03 (TRÊS) VIGIA 4.01 

15 (QUINZE) SERVENTE 4.01 

02 (DOIS) ELETRICISTA 4.05 

Art. 11. Atualiza a tabela constante no Art. 16, da Lei nº  218, de 05 de julho de 

1995, a qual passa a conter os seguintes padrões e valores de vencimentos básicos:  

 

PADRÃO DE VENCIMENTO VALOR DO VENCIMENTO 

01 R$ 198,35 

02 R$ 234,42 

03 R$ 327,15 

04 R$ 342,61 

05 R$ 390,36 

06 R$ 448,00 

07 R$ 580,89 

08 R$ 720,00 

09 R$ 980,00 

10 R$ 1.120,00 

Art. 12. O servidor com carga horária semanal inferior a 20 (vinte) horas, poderá 

ser convocado, por ato do Chefe do Executivo, para regime especial de trabalho, cuja 

carga horária total deverá constar do ato de convocação. 

Parágrafo único. Cessada a necessidade, e a juízo do Chefe do Poder Executivo, 

a convocação de que trata o caput deste artigo poderá ser suspensa a qualquer tempo.  

Art. 13. A convocação de que trata o artigo anterior não poderá ultrapassar o 

período de 01 (um) ano, podendo ser renovada por igual período, por ato do Chefe do 

Poder Executivo, desde que atendida a conveniência do Município.  

Art. 14. O servidor convocado para regime especial de trabalho perceberá, a 

Título de Gratificação Adicional de Regime Especial de Trabalho, calculada sobre o 

vencimento básico do seguinte modo: 

I – 50% (cinqüenta por cento) – convocação para 12 (doze) horas semanais;  

II – 100% (cem por cento) – convocação para 16 (dezesseis) horas semanais;  

III – 150% (cento e cinqüenta por cento) – convocação para 20 (vinte) horas 

semanais. 

Art. 15. Do ato de convocação deverá constar, dentre outros, os seguintes dados:  



I – período de convocação; 

II – horário para o qual o servidor está sendo convocado;  

III – percentual de gratificação atribuído ao servidor convocado. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 18 de novembro de 

1998. 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação Saúde e Bem Estar Social  

 

Jordani Daitx da Silveira 

Sec. Mun. da Agric. Indústria Comércio e Turismo 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Serv. Públ. e Fom. Econômico 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração  e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

 

CLASSE: ARQUITETO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 09 

CÓDIGO: 1.09 

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar, coordenar e executar projetos de arquitetura e 

urbanismo, e programas relativos ao meio-ambiente. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: estudos e elaboração nas áreas de arquitetura, 

saneamento, planejamento urbano, sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos, 

ordenamento urbano e elaboração do Código de Obras; apreciação para licenciamento 

de edificações; parcelamento do solo e localizações industriais e comerciais; 

elaboração de ante-projetos relativos as suas atividades; atualização dos dados 

cadastrais de edificações urbanas e rurais; expedições de pareceres e laudos técnicos  

e demais assuntos de sua competência.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas. 

OUTRAS: - 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Arquiteto. 

B – IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: ENGENHEIRO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 09 

CÓDIGO: 1.09 

SÍNTESE DOS DEVERES: elaborar projetos de engenharia, dirigir e fiscalizar 

construções; estudar projetos; dar pareceres.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e 

conservação de estradas de rodagem, vias públicas e de iluminação pública, bem 

como obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento 

urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos; 

dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de edifícios públicos e obras 

complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas 

e serviços de urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitragem; 

estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânica, 

eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; examinar projetos e 

proceder vistorias de construções e iluminação pública; exercer atribuições relativas à 

engenharia de trânsito e técnicas de materiais. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas. 

OUTRAS: - 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Engenheiro. 

b – IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: CONTADOR 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 08 

CÓDIGO: 1.08 

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar tarefas técnicas de contabilidade, 

supervisionar e coordenar serviços contábeis.  

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: planejar e executar as tarefas técnicas de 

contabilidade, tais como: supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis 

do Município; elaborar análises contábeis da situação financeira econômica e 

patrimonial; elaborar planos de contas, preparar normas de trabalho de contabilidade; 

orientar e manter a escrituração contábil; fazer levantamentos, organizar, analisar e 

assinar balancetes e balanços patrimoniais e financeiros; efetuar perícias e revisões 

contábeis; elaborar relatórios referentes à situação financeira e patrimonial das 

repartições municipais; executar auditoria pública nas repartições municipais; prestar 

assessoramento na análise de custos de empresas concessionárias de serviços 

públicos; participar da elaboração de proposta orçamentária; prestar assessoramento e 

emitir pareceres; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a – HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas.  

b – OUTRAS: - 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Contador. 

b – IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: ENFERMEIRO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 08 

CÓDIGO: 1.08 

SÍNTESE DOS DEVERES: executar e/ou supervisionar trabalhos técnicos de 

enfermagem nas unidades de saúde do Município; coordenar o programa de agentes 

comunitários; integrar a equipe e vigilância de saúde.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: dirigir equipes de saúde, participar de reuniões e 

de estudos de caso; assessorar e solicitar assessoria dos demais profissionais da área 

da saúde e da assistência social; executar ações de assistência básica, de vigilância 

epidemiológica e sanitária na área de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador  e ao idoso; promover a saúde e abordar os aspectos de educação 

sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne -

se mais saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases 

legais que os legitimam; participar do processo de programação e planejamento das 

ações e da organização do processo de trabalho das unidades de saúde; utilizar os 

meios de comunicações para informar e divulgar o trabalho em ralação ao processo de 

saúde/doença; fazer curativos; aplicar vacinas/injeções; ministrar remédios; 

supervisionar a esterilização do material na área de enfermagem; responsabilizar-se 

pela conservação dos equipamentos e materiais necessários à execução das atividades 

próprias do cargo; orientar a higiene pessoal de pacientes; providenciar o 

abastecimento de material de enfermagem e médico; fiscalizar a limpeza das unidades 

onde trabalham; participar de programas de educação e saúde; realizar registros dos 

atendimentos em planilhas próprias e no prontuário; participar de ações emergenciais, 

epidêmicas e de calamidade pública; executar tarefas afins, inclusive  as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a – HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas.  

b – OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

sábados, domingos e feriados sob regime de plantão; sujeito a trabalho externo. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Enfermeiro. 

b – IDADE: mínimo de 21 anos. 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: ODONTÓLOGO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 06 

CÓDIGO: 1.06 

SÍNTESE DOS DEVERES: coordenar, implantar e executar o Programa de Saúde 

Bucal e estendê-lo a outros estabelecimentos da área de abrangência da sua Unidade  

de Saúde: creches, escolas, associações comunitárias, etc. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: dirigir equipes; prestar e solicitar assessoria; 

desenvolver nos locais de atuação – unidades de saúde, escolas, creches – atividades 

educativo-preventivas para promover, ministrar palestra, participar e promover cursos 

sobre saúde; prevenir e manter a saúde bucal da população; participar de equipes 

multiprofissionais envolvendo-se ativamente na vigilância em saúde e em especial no 

controle da cárie e doença periodontal; desenvolver no serviço público, um 

comportamento técnico comprometido com a preservação da dentição natural e com a 

manutenção da saúde bucal da população; comprometer-se com a exatidão e 

sistematicidade da informação necessária para a avaliação de resultados do Programa 

implantado, assim como dos insumos necessários para avaliação de resultados do 

Programa implantado, assim como dos insumos necessários para as atividades do 

mesmo; treinar e supervisionar o pessoal auxiliar nas ações educativo-preventivas, 

coletivas e individuais; executar as ações pertinentes e promover na Unidade de 

Saúde o espaço para as ações coletivas interprofissionais e interdisciplinares; prestar 

atendimento aos pacientes agendados, coletivo ou individualmente, utilizar os meios 

de comunicação para informar e divulgar as ações do programa de saúde bucal, 

responsabilizar-se pela ação e resultados dos projetos desenvolvidos.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a -  HORÁRIO: carga horária semanal de 8 horas.  

b – OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

sábados, domingos e feriados sob regime de plantão, sujeito a trabalho externo.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Odontólogo. 

b – IDADE: mínimo de 21 anos. 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: MÉDICO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 06 

CÓDIGO: 1.06 

SÍNTESE DOS DEVERES: prestar assistência médica, prevenção, diagnóstico e 

tratamento individual e coletivo das doenças nas unidades de Saúde, escolas ou 

órgãos afins, fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como candidatos 

a ingresso no serviço público municipal; prestar serviços de auditoria.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: dirigir equipes e prestar atendimento à população 

em geral: efetuar exames médicos, realizar triagem; fazer diagnósticos, solicitar 

exames laboratoriais, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 

perturbações e lesões do organismo humano; realizar grupos de orientação e 

tratamento; emitir laudos; indicar medidas de higiene pessoal e de educação em 

saúde; incentivar à vacinação; aplicar os métodos de medicina social comunitária; 

inserir-se em programas de atenção à saúde; providenciar ou realizar tratamento 

especializado; praticar pequenas suturas; ministrar aulas; integrar equipe de saúde; 

participar de reuniões e de estudo de casos; responsabilizar -se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo; responsabilizar -se pela 

conservação dos equipamentos e materiais necessários à execução das atividades 

próprias do cargo; participar e realizar cursos e palestras em entidades públicas; 

assistenciais e comunitárias sobre o processo saúde/doença; preencher e visar mapas 

de produção; fichas de Atendimentos Ambulatoriais;  fichas médicas com diagnóstico 

e tratamento no prontuário de família; notificar casos de doenças de notificação 

compulsória e dos problemas sócio-sanitários identificados como identificados como 

prioritários pela população no âmbito do Município; fazer visitas, consultas e 

internações domiciliares; produzir e coletar dados para construção de indicadores 

locais de saúde; participar do gerenciamento e planejamento das ações em saúde; 

trabalhar nas situações emergenciais epidêmicas e de calamidade pública; participar 

de campanhas de saúde; examinar funcionários para fins de licença, readaptação, 

aposentadoria e reversão; examinar candidatos a auxílios; fazer auditoria em serviço 

de saúde, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a -  HORÁRIO: carga horária semanal de 8 horas.  

b – OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir  a prestação de serviços à noite, 

sábados, domingos e feriados sob regime de plantão; sujeito a trabalho externo.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a – INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de 

Médico. 

b – IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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ANEXO I 

 

CLASSE: MÉDICO VETERINÁRIO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 08 

CÓDIGO: 1.08 

SÍNTESE DOS DEVERES: atividades de nível superior, de grande complexidade, 

relacionadas com a biologia e patologia animais, a defesa sanitária, proteção e 

desenvolvimento da pecuária e a fiscalização de produtos de origem animal.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: orientar e desenvolver programas que envolvam 

práticas concernentes à defesa sanitária animal e à aplicação de medidas de saúde 

pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; exercer a clínica 

veterinária em todas as suas modalidades; fazer inspeção, sob o ponto de vista 

sanitário ou tecnológico, nos locais que se utilizem de produtos de origem animal; 

realizar outros trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootécnica, bem como 

à bromatologia animal; fazer cumprir as normas de padronização e classif icação de 

produtos de origem animal; participar da padronização de normas, métodos e técnicas 

de inquérito epidemiológico de zoonoses de interesse relativos às doenças de origem 

bacteriana ou virótica; participar do planejamento e execução de atividades di rigidas 

à erradicação de zoonoses; promover medidas de controle a brucelose, tuberculose, 

febre aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os serviços de política sanitária 

animal; fazer exames, diagnósticos e aplicações terapêutica médica e cirúrgica 

veterinária; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas 

fontes de produção ou de manipulação; realizar estudos de trabalhos científicos de 

patologia animal, em laboratórios ou outras instituições do Estado; controlar 

condições higiênicas de estabelecimentos que tratem e preparem alimentos de origem 

animal; estudar as implicações econômicas das doenças de animais; participar da 

execução de programas de extensão rural com vistas à utilização dos conhecimentos 

sobre patologia animal, obtidos pela pesquisa; aplicar normas e padrões relacionados 

com: - fiscalização e controle do ponto de vista sanitário dos animais importados ou a 

serem exportados; - premunição de animais; - trabalhos de laboratório e escritório, 

relativos aos diagnósticos de problemas zoosanitários; - controle da eficiência de 

produtos de uso médico-veterinário; - trabalho de escritório e de campo; - relativos às 

campanhas de erradicação, controle e prevenção das doenças dos animais; prestar 

assessoramento à autoridades em assuntos de sua competência; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras 

tarefas semelhantes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a -  HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas.  

b – OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

sábados, domingos e feriados sob regime de plantão; sujeito a trabalho externo.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão.  

IDADE: mínimo de 21 anos. 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: PSICÓLOGO 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 08 

CÓDIGO: 1.08 

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: proceder análises psicológicas a servidores; fazer 

acompanhamento a crianças portadoras de deficiências; prestar atendimento breve a 

pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoólatras e toxicômanos; 

formular hipóteses de trabalhos, para orientar as explorações psicológicas, médicas e 

educacionais; executar tarefas afins.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, 

readaptação e avaliação das condições pessoais do servidor; proceder análise de 

funções sob o ponto de vista psicológico; proceder estudo e avaliação dos 

mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à seleção e ao 

treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnósticos e terapia clínica; fazer 

psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; 

fazer exames de seleção de crianças, para fins de ingresso em instituições 

assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudo; prestar 

atendimento breve a pacientes e crise e seus familiares, bem como a alcoólatras e 

toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiênci a mental e 

sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para 

escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalhos, para orientar as 

explorações psicológicas, médicas e educacionais; realizar pesquisas 

psicopedagógicas, médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; 

executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas. 

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir trabalhos externos.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de Psicólogo.  

IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital 
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CLASSE: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

NÍVEL: SUPERIOR 

PADRÃO: 08 

CÓDIGO: 1.08 

SÍNTESE DOS DEVERES: Elaborar, coordenar e acompanhar programas e ações 

pertinentes às atribuições do cargo. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: elaborar o diagnóstico terapêutico ocupacional, 

compreendido como avaliação cinética, sendo meta um processo pelo qual, a través de 

metodologia e técnicas terapêuticas ocupacionais, são avaliadas e estudadas as 

alterações psico-físico-ocupacionais, em todas as suas expressões e potencialidades, 

objetivando uma cinética ocupacional, qualificando-as e quantificando-as; ordenar 

todo o processo terpêutico, fazer sua introdução no paciente a nível individual ou de 

grupo; dar altas nos serviços de Terapia Ocupacional, utilizando o critério de 

reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações  que indiquem a 

necessidades de continuidade destas práticas terapêuticas.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas. 

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em sábados e 

feriados; sujeito a trabalho externo. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de Terapeuta 

Ocupacional. 

IDADE: mínimo de 21 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL: PRINCIPAL 

PADRÃO: 07 

CÓDIGO: 2.7 

SÍNTESE DOS DEVERES: assessorar os serviços de enfermagem e atendimentos a 

pacientes, executar tarefas afins. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: assistir ao enfermeiro; no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; 

na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da infecção hosp italar; na 

prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. Executar atividades de assistência de 

enfermagem, executadas as privativas do enfermeiro. Integrar a equipe de saúde.  

 

CONDIÇÕES DE TRBALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados sob regime de plantão; sujeito a trabalho externo  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico 

em Enfermagem. 

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: TÉCNICO AGRÍCOLA 

NÍVEL: PRINCIPAL 

PADRÃO: 07 

CÓDIGO: 2.07 

SÍNTESE DOS DEVERES: atividades de nível médio, de relativa complexidade, 

envolvendo trabalho de defesa sanitária animal e vegetal, bem como prestar 

assistência e orientação aos lavradores e criadores.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: prestar assistência aos agricultores sobre métodos 

de cultura e de colheita, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra pragas 

e moléstias nas plantas; realizar culturas experimentais através do plantio de 

canteiros, bem como efetuar cálculos para adubação e preparo de terra; fazer 

demonstrações práticas do combate à formiga, do emprego de máquinas indicadas 

para a região, dos métodos para impedir a erosão do solo e a recuperação das áreas 

abandonadas; informar aos lavradores sobre a conveniência da introdução de novas 

culturas; coletar amostras de plantas e árvores, para fins de exame, identificação e 

classificação; organizar mostruários de essências florestais e ornamentares e de 

plantas atacadas de moléstias e pragas, acompanhados de folhetos demonstrativos; 

aconselhar os agricultores na aquisição do equipamento mais indicado para cada 

lavoura e prestar os ensinamentos práticos sobre a manutenção e conservação do 

mesmo; orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de 

vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados 

de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, tambos, etc; inspecionar pocilgas, 

tambos, etc; auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento de animais, 

controlando a temperatura, administrando remédios, aplicando injeções, 

supervisionando a distribuição do alimento, etc; fazer transfusões de sangue; proceder 

à tuberculização e ao exame de soro-aglutinação para verificação de moléstias; extrair 

sangue para fins de exame; colaborar em experimentação zootécnica; realizar a 

inseminação artificial; vacinar e pesar animais; colaborar na organização de 

exposições rurais; acompanhar o desenvolvimento da produção do leite e verificar o 

respectivo teor de gordura; dar orientação sobre indústrias rurais de conservas e 

laticínios; fazer registro de criadores e agricultores; executar outras tarefas 

semelhantes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

A – HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

B – OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em sábados, 

domingos e feriados; sujeito a trabalho externo.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico 

Agrícola. 

IDADE: mínimo de 20 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 



 

LEI Nº 337, de 18 de novembro de 1998. 

 

ANEXO I 

CLASSE: DESENHISTA PROJETISTA 

NÍVEL: PRINCIPAL 

PADRÃO: 07 

CÓDIGO: 2.07 

SÍNTESE DE DEVERES: Desenhar, elaborar e coordenar plantas, projetos, etc.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: desenhar plantas, fachadas e detalhes de prédios;  

elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; preparar croquis e passar para escala; 

executar desenhos arquitetônicos e de projetos de obras; fazer cálculos de 

coordenadas geográficas; elaborar e desenhar letreiros e cartazes, clichês, 

organogramas, fluxogramas e gráficos em geral; fazer desenhos didáticos em geral; 

executar plantas em face de cadernetos de campo ou hidrográficas; desenhar projetos 

de ajardinamento; elaborar esquemas de sistema elétrico e telefônico; proceder a 

reconstituição de plantas; desenhar plantas de alinhamento, traçado de ruas, cortes e 

curvas de nível; executar a redução e ampliação de plantas; executar tarefas afins.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 2° grau completo, mais curso de Desenhista Projetista.   

IDADE: mínimo de 18 anos. 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: TOPÓGRAFO 

NÍVEL: PRINCIPAL 

PADRÃO: 07 

CÓDIGO: 2.07 

SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar levantamentos topográficos, plani -altimétricos; 

desenhar plantas baixas; fornecer informações sobre alinhamentos de ruas e 

construções, etc. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: programar a realização de levantamentos 

topográficos; efetuar levantamentos topográficos, plani-altimétricos, posicionando e 

manejando teodolitos, níveis e outros aparelhos; elaborar relatórios esboços e plantas 

sobre traçados a serem feitos, anotando-se em planilhas específicas para posteriores 

cálculos; desenhar plantas baixas e relevos; conferir a exatidão e o estado de 

funcionamento dos instrumentos; fornecer informações e elementos técnicos relativos 

a alinhamento de ruas e construções; proceder a vistoria para verificar se a 

pavimentação de ruas está de acordo com o plani-altimétrico; orientar, quando 

necessário, o trabalho dos ocupantes dos cargos  auxiliares; executar tarefas afins.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas. 

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em sábados; 

sujeito a trabalhos externos. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 2º grau completo, mais curso de Topógrafo.  

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital. 
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CLASSE: ATENDENTE ESPECIAL DE CRECHE 

NÍVEL: MÉDIO 

PADRÃO: 04 

CÓDIGO: 3.04 

SÍNTESE DOS DEVERES: atender crianças quanto a necessidades básicas, afetivas e 

intelectuais; planejar e realizar atividades de estimulação e desenvolvimento da 

criança e executar tarefas afins. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: atender crianças quanto a necessidades básicas 

afetivas e intelectuais, visando seu pleno desenvolvimento e preparando -as para o 

ingresso em escola regular; responsabilizar-se pelo material de uso pessoal da criança 

e do material pedagógico; zelar pela segurança física da criança; prestar atendimento 

de primeiros socorros; planejar, realizar e avaliar atividades de estimulação e  

desenvolvimento da criança; estar alerta para detectar eventuais desvios de 

comportamento e desenvolvimento da criança; executar tarefas afins.  

Condições de trabalho: 

HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

OUTRAS: -  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 2º grau completo. 

IDADE: mínimo de 18 anos 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

NÍVEL: SIMPLES 

PADRÃO: 03 

CÓDIGO: 4.03 

SÍNTESE DE DEVERES: prestar assistência preparatória, preventiva, tirar e tratar 

das doenças do corpo humano, conforme prescrição de profissional de nível superior, 

em Unidades de Saúde, escolas ou órgãos afins, fazer inspeção e investigação de 

saúde em locais ocorridos de surto ou saúde, moléstias incidentes, conforme 

determinação de profissional de nível superior atuante na área da saúde.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: trabalhar em equipes e prestar atendimento à 

população em geral, efetuar exames preliminares e encaminhar, orientar a população 

ao atendimento médico-odontológico específico; ministrar tratamento ou curativos 

para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano, conforme 

prescrição de profissional de nível superior atuante na rede de saúde e aplicar os 

métodos da medicina preventiva; providenciar o encaminhamento da população a 

tratamento especializado quando for necessário; participar de equipes de saúde, de 

cursos e palestras de interesse e para qualificação do cargo; preencher mapas de 

produção, FAA, fichas dos doentes atendidos a domicílio, relatórios comprobatórios 

de atendimento interno e a domicílio, bem como relatórios de investigação e ações de 

bloqueio em casos epidemiológicos, transferir, pessoalmente a responsabilidade dos 

materiais de trabalho em carga ao titular do turno subsequente a consequentemente 

responsabilizar-se pelos materiais de trabalho durante o seu turno; atender, orientar a 

população e Unidades Sanitárias, escolas ou outros estabelecimentos públicos 

municipais e/ou conveniados ao município; fazer visitas domiciliares sob orientação 

e/ou supervisão de enfermeiro(a) para fins de atendimento de doentes da comunidade, 

bem como orientá-los e/ou encaminhar ao tratamento e indicar métodos de higiene 

pessoal; responsabilizar-se pelos materiais e insumos necessários a execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados sob regime de plantão, sujeito a trabalho externo.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 2° grau completo, mais curso de Auxiliar de Enfermagem.  

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital. 
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CLASSE: TELEFONISTA 

NÍVEL: SIMPLES 

PADRÃO: 02 

CÓDIGO: 4.02 

SÍNTESE DE DEVERES: Atendimento à central telefônica; fazer fotocópias e 

atividades afins. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Atender a telefonemas internos e externos junto à 

central telefônica; transmitir recados; organizar fichário e listas de trabalho; atender à 

solicitação de fax e de fotocópias e atividades afins.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 30 horas – 06 horas diretas. 

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos sábados.  

 

RECRUTAMENTO PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 1º grau completo. 

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: GUARDA MUNICIPAL 

NÍVEL:  SIMPLES 

PADRÃO: 02 

CÓDIGO: 4.02 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: executar a guarda do patrimônio e eventos municipais, 

bem como o controle e vigilância de estradas e do meio-ambiente. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: exercer a guarda em locais previamente 

determinados, realizar ronda de inspeção e atuação; controle de trânsito nas vias 

municipais; preservação do meio-ambiente; atender a guarda em eventos municipais; 

investigar e avisar as autoridades e serviços competentes de quaisquer condições 

anormais que tenha observado; prestar informações; anotar ocorrências e executar 

tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

HORÁRIO: carga horária semanal de 40 horas. 

OUTRAS: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços internos e 

externos, inclusive à noite, sábados, domingos e feriados, sob o regime de plantão.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO FORMAL: 1º grau completo. 

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  
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CLASSE: CARPINTEIRO 

NÍVEL: SIMPLES 

PADRÃO: 03 

CÓDIGO: 4.03 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos em construção em madeira e outros 

materiais para construção, reconstrução, reparos e manutenção de móveis e  obras em 

prédios públicos. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar pequenas obras; levantar paredes; armar 

tesouras; operar com instrumento de nivelamento e prumo; construir formas e 

armações em madeira; armar andaimes; trabalhar com qualquer de massa à base de  

cal e outros materiais de construção; remover materiais de construção; 

responsabilizar-se pelo material e pelas ferramentas utilizadas; calcular orçamentos e 

organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 

execução das atividades próprias do seu cargo; executar tarefas afins.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

horário: carga horária semanal máxima de 40 horas.  

Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em sábados.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

INSTRUÇÃO GERAL: alfabetizado, mais experiência.  

IDADE: mínimo de 18 anos. 

 

RECRUTAMENTO: conforme edital.  

 


