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LEI Nº 1.686, DE 17 DE JUNHO DE 2014  

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 

1.037, DE 28∕02∕08 - PLANO DE CARREIRA 

DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

GLORINHA,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 RENATO RAUPP RIBEIRO, 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 Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais, que cria o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, em 
relação ao cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

PADRÃO DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL Nº CARGOS 

07 Técnico em Informática 03 
 

Parágrafo Único - As especificações da categoria funcional acima, constante 
da Lei nº 1037/2008, passam a vigorar conforme o Anexo Único, que faz parte 
integrante desta Lei. 

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal n.º 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 e suas alterações posteriores. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à 
conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente. 

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 17 de junho de 2014. 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 
Prefeito Municipal  

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

            
 
              Luciana Soares Raupp 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 07 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição Sintética: prestar suporte técnico e operacional; promover a manutenção 
de hardwares, de rede e de software, bem como orientar os usuários para utilização 
dos softwares e hardwares. 
 
Descrição Analítica: Executar o suporte técnico necessário, preventivo e corretivo, 
para garantir correto funcionamento dos equipamentos, no menor tempo possível; 
Avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica de 
computadores, periféricos e rede; Executar o controle dos fluxos de atividades, com 
preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e 
monitoramento do funcionamento de redes de computadores; realizar a atualização 
de softwares; Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos, 
softwares, utilitários e aplicativos, bem como oferecer suporte aos usuários; 
participação na definição de programas; programação de utilitários e de rotinas de 
apoio a sistemas operacionais; laborar, orientar e participar de programas de 
treinamento na área, ministrando treinamentos; execução das políticas de 
segurança e uso aceitável dos recurso computacionais; realizar pesquisas de 
necessidades dos usuários; realizar pesquisas de preços de mercado; realizar a 
conferência e recebimento de hardwares e softwares; Realizar trabalhos de 
transmissão e captação de imagem e som, operando equipamentos de áudio e 
vídeo; executar outras tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, em 
sábados, domingos e feriados. 
 
CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO: 
Idade mínima: 18 anos. 
Instrução: Ensino Médio completo e formação em curso específico na área da 
informática, reconhecido pelo MEC.  
 
LOTAÇÃO: em órgãos onde seja necessária a execução das atividades próprias do 
cargo. 
 


