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LEI COMPLEMENTAR Nº 81/2012 

  

“Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de 

RUBINEIA e da outras providências”. 

  
APARECIDO GOULART, Prefeito do Município de 

Rubinéia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

legais atribuições, etc.; 

FAZ SABER que a Câmara Municipal  APROVOU 

e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 
TÍTULO I 

DA REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Esta Lei Complementar reestrutura o Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura 
Municipal de Rubineia, bem como revê sua Política de Remuneração. 
 
Art. 2º - O regime jurídico, de direitos, vantagens, deveres e descontos legais, aplicáveis aos 
servidores da Prefeitura Municipal de RUBINEIA é o Estatutário e o Regime Celetista para 
aqueles que optaram por esse sistema, e toda legislação pertinente. 
 
§ 1º - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.39 da C.F. 
somente poderão ser fixados ou alterados por Lei específica, assegurada a revisão geral anual. 
  
§ 2º - A revisão anual prevista no parágrafo 1º deste artigo será todo dia 01 de Fevereiro e terá 
como índice o IGPM acumulado no período, desde que assegurados recursos orçamentários e 
financeiros e respeitados os limites legais. 
 
Art. 3º - Para efeito desta Lei Complementar considera-se: 
 
I - Cargo Público é aquele criado por Lei Complementar, em número certo, com denominação 
própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições 
e responsabilidades cometidas ao funcionário público sob-regime Estatutário; 
Parágrafo Único - Exceção se faz aqueles que optaram pelo regime celetista quando da adoção 
do regime estatutário; 
 
II – Servidor Público é toda pessoa física vinculada ao poder público como funcionário ou 
empregado; 
 
III – Vencimento é a retribuição mensal devida ao ocupante de Cargo público.  
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IV – Remuneração é o vencimento do Cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas 
em Lei Complementar; 
 
V – Tabela de Vencimentos é o instrumento de administração salarial que contém o conjunto 
de vencimentos em valores monetários; 
 
VI – Quadro de Pessoal é a expressão da estrutura organizacional, definida por Cargos, 
estabelecido com base na força de trabalho necessária à obtenção dos objetivos da 
Administração Municipal; 
 
VII – Referência é o símbolo indicativo de nível de vencimento ou salário fixado para os Cargos. 
 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO GERAL DE PESSOAL 

 
Art. 4º - O Quadro Geral de Pessoal Efetivo da Prefeitura do Município de RUBINEIA é integrado 
pelos Cargos públicos dos Anexos I, II, III e IV integrantes desta Lei Complementar: 
 
a)  Anexo I – cargos de Provimento Efetivo: mantidos, criados, transformados e extintos. 
 
b)  Anexo II – cargos de Provimento Efetivo: discriminados por quantidade, denominação e 
referência salarial; 
 
c)  Anexo III – Manual da Descrição dos cargos públicos; 
 
d)  Anexo IV – Tabela com as referências atuais; 
 
Art. 5º - Os cargos de provimento efetivo ficam com as denominações e referências de 
vencimento estabelecido na conformidade dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei 
Complementar, observadas as seguintes normas: 
 
Parágrafo Único Os Cargos de provimento efetivo a serem extintos no Anexo I desta Lei 
Complementar, somente perderão sua eficácia quando ocorrer à vacância do Cargo. 
 
I – criados, os que constam somente na “Situação Nova”; 
 
II – mantidos os Cargos, que figuram sem modificações nas duas situações; 
 
III – transformados, com as alterações previstas na coluna “Situação Nova”, os constantes nas 
duas situações; 
 
IV – extintos na vacância, os que constam na “Situação Atual”’ sem correspondência com a 
“Situação Nova”, e aqueles que contenham a indicação de Extintos na Vacância no Anexo I. 
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CAPÍTULO III 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
Art. 6º - Os Cargos públicos constantes do Anexo I e II serão providos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, 
na forma prevista no anexo III desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo Único - Os concursos públicos realizados pelos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Município serão feitos por meio de provas ou de provas e títulos. 
 
 Art. 7º - Os ocupantes dos Cargos transformados constantes da coluna “Situação Atual” do 
Anexo I ficam automaticamente enquadrados nos Cargos e referências constantes na coluna 
“Situação Nova”. 
 

CAPÍTULO IV 
DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CARGOS 

 
Art. 8º - As descrições das responsabilidades e atribuições dos Cargos discriminados nos I e II 
estão definidas em manual próprio – Anexo III. 
 
Parágrafo Único – A transformação dos Cargos foi elaborada levando-se em conta os requisitos 
comuns aos Cargos de origem, conforme Manual citado no caput deste artigo. 
 
Art. 9º Esta Lei Complementar criará: 
 
I - 5 Vagas de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; 
II - 2 vagas de Auxiliar de Enfermagem; 
III - 4 vagas de Motorista; 
IV – O cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, e contará com duas vagas, seu 
enquadramento consta no anexo II desta Lei Complementar. 
 
Art. 10 - A criação de novos Cargos ou as transferências dos já existentes pode ocorrer nos 
casos em que houver alteração na estrutura organizacional da Prefeitura de Rubineia, que 
determine mudanças nas atividades ou quando o emprego não estiver mais compatível com os 
trabalhos desenvolvidos. 
 

TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 11 - O Quadro de Cargos e Salários poderá sofrer revisões periódicas na forma da Lei 
Complementar, tendo como parâmetros as variações de mercado e as alterações dos objetivos 
da Administração. 
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Art. 12 - Os atuais ocupantes dos Cargos transformados, constantes no Anexo I, coluna 
“Situação Atual”, que não possuam o requisito de escolaridade previsto para o emprego 
correspondente, constante na coluna “Situação Nova”, ficam dispensados deste requisito para 
enquadramento, exceto aqueles Cargos cuja legislação específica estabeleça exigência e prazo 
para atender ao requisito de escolaridade. 
 
Art. 13 - Os Cargos e funções criados anteriormente a esta Lei Complementar e que 
expressamente não conste dela, não tendo ocupantes, ficam extintos; se ocupados, ficarão 
extintos na vacância. 
 
Art. 14 – Os servidores públicos municipais contratados por tempo determinado, ocupantes de 
função temporária, perceberão a mesma referência dos servidores efetivos que lhes são 
equivalentes nas atribuições.  
 
Art. 15 – Os ocupantes de Cargos que foram transformados não terão nenhum prejuízo por 
ocasião da contagem de tempo para fins de aposentadoria e pensão, posto, que deverá ser 
contado o tempo do Cargo anterior como se fosse do transformado. 
 
Art. 16 - A gratificação que trata o art. 3º da Lei Municipal 536/1991, somente poderá ser 
concedida a servidores efetivos, não sendo permitido a servidores comissionados. 
 
Art. 17 - O adicional de nível universitário previsto no art. 106 do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº14/98), somente será concedido quando o 
diploma apresentado não for requisito base de ingresso no cargo ao qual o servidor esta lotado 
e será concedido a cargos efetivos e comissionados. 
  
Art. 18 - Como incentivo ao aprimoramento da formação profissional, será concedido ao 
servidor que concluir:  
 
I - curso de especialização “latu sensu” na área de sua atuação profissional ou correlata, com 
carga horária de, no mínimo 360 horas, um acréscimo de 10% aos seus vencimentos. 
 
II - curso de mestrado na área de sua atuação profissional ou correlata, com carga horária de, 
no mínimo 360 horas, um acréscimo de 15% aos seus vencimentos. 
 
III - curso de doutorado na área de sua atuação profissional ou correlata, com carga horária de, 
no mínimo 360 horas, um acréscimo de 20% aos seus vencimentos. 
 
Parágrafo Único - Os Títulos acima citados poderão ser apresentados uma única vez. 
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TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19 - A execução orçamentária e financeira, relacionada com a Administração Municipal, 
continuará onerando as dotações originárias ou os recursos em vigor, observados as normas de 
boa técnica orçamentária e sem prejuízo das adaptações transitórias indispensáveis à 
continuidade dos serviços públicos, durante o período de implantação da nova estrutura 
administrativa e dos quadros de pessoal da Prefeitura. 
 
Art. 20 - As despesas decorrente da execução da presente Lei Complementar correrão à conta 
de dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário. 
 
Art. 21 - Esta Lei Complementar retroagirá todos os seus efeitos até 1º de março de 2012. 
 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Rubineia-SP, 30 de março de 2012. 
 
 
 
 

APARECIDO GOULART 

Prefeito Municipal 

 

Registrada em livro próprio e pública por afixação em local público de costume na mesma 

data, nos termos do art. 79 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES 

Chefe de Gabinete 
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 Anexo I  - Lei Complementar n.º 81/2012 

QUANT. SITUAÇÃO ATUAL QUANT. SITUAÇÃO NOVA 
1 Auxiliar de Tesouraria 25 Agente Administrativo 
3 Digitador   Agente Administrativo 
1 Auxiliar de Almoxarifado   Agente Administrativo 
12 Escriturário   Agente Administrativo 
8 Auxiliar Administrativo   Agente Administrativo  
8 Assistente de Administração 10 Agente Administrativo I 

1 Responsável pelo Setor de Pessoal   

Agente Administrativo I 
1 Assistente do Setor de Pessoal   Agente Administrativo I 
2 Auxiliar de Biblioteca 1 Auxiliar de Biblioteca 
6 Agente Comunitário de Saúde 6 Agente Comunitário de Saúde 

2 Agente de Controle de Vetores 2 Agente de Controle de Vetores 

17 Agente de Trabalhos Pesados 17 Agente de Trabalhos Pesados 

1 Almoxarife 1 Almoxarife  
1 Assistente Jurídico 1 Assistente Jurídico 

4 Assistente Social 4 Assistente Social 

6 Atendente de Saúde 6 Atendente de Saúde 

11 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 17 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

    2 Auxiliar de Consultório Dentário 

1 Auxiliar de Eletricista 1 Auxiliar de Eletricista 

4 Auxiliar de Enfermagem 7 Auxiliar de Enfermagem 

19 Auxiliar de Serviços Educacionais 20 Auxiliar de Serviços Educacionais 

1 Servente     
3 Coletor de Lixo 3 Coletor de Lixo 

1 Contador 1 Contador 

1 Coordenador de CRAS 1 Coordenador de CRAS 

1 Coveiro 1 Coveiro 

5 Dentista 5 Dentista 

1 Eletricista 1 Eletricista 

3 Enfermeiro 3 Enfermeiro 

1 Engenheiro Agrônomo 1 Engenheiro Agrônomo 

1 Engenheiro Civil 1 Engenheiro Civil 

1 Farmacêutico 1 Farmacêutico 

1 Ferramenteiro 1 Ferramenteiro 

1 Fiscal de Estradas 1 Fiscal de Estradas 

1 Fiscal de Limpeza 1 Fiscal de Limpeza 

1 Fiscal de Obras 1 Fiscal de Obras 

2 Fiscal de Posturas 2 Fiscal de Posturas 

4 Fisioterapeuta  4 Fisioterapeuta  

1 Fonoaudiólogo 1 Fonoaudiólogo 

9 Gari 9 Gari 

4 Inspetor de Alunos 4 Inspetor de Alunos 
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1 Instrutor Musical 1 Instrutor Musical 

4 Jardineiro 4 Jardineiro 

1 Lançador  1 Lançador  

2 Marceneiro/Carpinteiro 2 Marceneiro/Carpinteiro 

2 Mecânico 2 Mecânico 

4 Médico 4 Médico 

1 Médico Veterinário 1 Médico Veterinário 

3 Monitor de Atividades Recreativas 3 Monitor de Atividades Recreativas 

2 Monitor Escolar 2 Monitor Escolar 

1 Monitor Esportivo 1 Monitor Esportivo 

23 Motorista 27 Motorista 

1 Nutricionista 1 Nutricionista 

6 Operador de Máquina 6 Operador de Máquina 

2 PEB - Adjunto 2 PEB - Adjunto 

3 PEB - Educação Física 3 PEB - Educação Física 

8 Pedreiro 8 Pedreiro 

3 Pintor de obras 3 Pintor de obras 

14 Professor Educação Básica 14 Professor de Ensino Fundamental 

1 Protético 1 Protético 

15 Recreacionista 15 Professor Educação Infantil 
9 Professor Educação Infantil 9 Professor Educação Infantil 

2 Psicólogo 2 Psicólogo 

3 Recepcionista 3 Recepcionista 

1 Secretário da Junta Militar 1 Secretário da Junta Militar 

1 Secretário de Escola 1 Secretário de Escola 

1 Agente de Manutenção de Vestuário 95 Serviços Gerais 
30 Ajudante Geral   Serviços Gerais 
1 Artífice   Serviços Gerais 
15 Auxiliar de Serviços Gerais   Serviços Gerais 
16 Auxiliar de Limpeza   Serviços Gerais 
2 Magarefe   Serviços Gerais 
30 Serviços Gerais   Serviços Gerais 

1 Técnico Agrícola 1 Técnico Agropecuario 

1 Técnico em Contabilidade 1 Técnico em Contabilidade 

1 Técnico em Computação 3 Técnico em Informática 

2 Técnico em Informática   Técnico em Informática 

3 Telefonista 3 Telefonista 

1 Tesoureiro 1 Tesoureiro 

4 Tratorista 4 Tratorista 

6 Vigia 6 Vigia 

6 Visitador Sanitário 6 Visitador Sanitário 

4 Zelador 5 Zelador 

1 Zelador de Veículos   Zelador 

1 Auxiliar de Escritório 1 Extinguir 
1 Diretor de Escola 1 Extinguir 
1 Encarregado Municipal de Cadastro  1 

Extinguir 
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2 Padeiro/Confeiteiro 2 Extinguir 
2 Supervisor de Creches 2 Extinguir 
1 Supervisor de Praças e Jardins 1 Extinguir 
1 Supervisor de Saúde 1 Extinguir 
2 Supervisor de Turismo 2 Extinguir 

Rubineia - SP, 30 de março de 2012. 

APARECIDO GOULART 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II - Lei Complementar n .º 082/2012 

  

NOVA SITUAÇÃO Ref SALARIO C/H 

Agente Administrativo  5 1.000,00 40 
Agente Administrativo I 8 1.200,00 40 
Agente Comunitário de Saúde 2 750,00 40 
Agente de Controle de Vetores 2 750,00 40 
Agente de Trabalhos Pesados 1 700,00 40 
Almoxarife  7 1.100,00 40 
Assistente Jurídico 12 1.600,00 40 
Assistente Social 11 1.500,00 30 
Atendente de Saúde 1 700,00 40 
Auxiliar de Consultório Dentário 5 1.000,00 40 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 6 1.050,00 40 
Auxiliar de Eletricista 3 800,00 40 
Auxiliar de Biblioteca  5 1.000,00 40 
Auxiliar de Enfermagem 5 1.000,00 40 
Cozinheira 1 700,00 40 
Coletor de Lixo 1 700,00 40 
Contador 13 1.800,00 40 
Coordenador de CRAS 12 1.600,00 40 
Coveiro 1 700,00 40 
Dentista 13 1.800,00 20 
Eletricista 5 1.000,00 40 
Enfermeiro 11 1.500,00 30 
Engenheiro Agrônomo 11 1.500,00 20 
Engenheiro Civil 13 1.800,00 30 
Farmacêutico 11 1.500,00 30 
Fiscal de Estradas 5 1.000,00 40 
Fiscal de Limpeza 5 1.000,00 40 
Fiscal de Posturas 5 1.000,00 40 
Fiscal de Obras 5 1.000,00 40 
Fisioterapeuta  11 1.500,00 30 
Ferramenteiro 4 900,00 40 
Fonoaudiólogo 11 1.500,00 30 
Gari 1 700,00 40 
Inspetor de Alunos 4 900,00 40 
Instrutor Musical 3 800,00 40 
Jardineiro 1 700,00 40 
Lançador  7 1.100,00 40 
Marceneiro/Carpinteiro 3 800,00 40 
Mecânico 3 800,00 40 
Médico 16 2.800,00 20 
Médico Veterinário 11 1.500,00 20 
Monitor de Atividades Recreativas 4 900,00 40 
Monitor Escolar 4 900,00 40 
Monitor Esportivo 4 900,00 40 
Motorista 4 900,00 40 
Nutricionista 11 1.500,00 20 
Operador de Máquina 7 1.100,00 40 
PEB - Adjunto 6 1.050,00 30 
PEB - Educação Física 10 1.400,00 30 
Pedreiro 3 800,00 40 
Pintor de obras 3 800,00 40 
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Professor de Ensino Fundamental 10 1.400,00 30 
Professor Educação Infantil 10 1.400,00 30 
Protético 8 1.200,00 40 
Psicólogo 11 1.500,00 30 
Recepcionista 3 800,00 40 
Secretário da Junta Militar 4 900,00 40 
Secretário de Escola 4 900,00 40 
Serviços Gerais 1 700,00 40 
Técnico Agrícola 8 1.200,00 40 
Técnico em Contabilidade 8 1.200,00 40 
Técnico em Informática 8 1.200,00 40 
Telefonista 2 750,00 30 
Tesoureiro 8 1.200,00 40 
Tratorista 3 800,00 40 
Vigia 1 700,00 40 
Visitador Sanitário 3 800,00 40 
Zelador 1 700,00 40 

  Rubineia – SP, 30 de março de 2012.  
 

  
  
  
  
 

Aparecido Goulart 

 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE RUBINÉIA/SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Complementar n.º 081/2012 
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 

(Anexo III) 
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ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÃO DE CARGOS 
 
 
 

CARGO: 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atender ao público;  
• Protocolar documentos;  
• Digitar textos;  
• Atender ao telefone;  
• Trabalhar com planilhas eletrônicas;  
• Contatar fornecedores;  
• Inserir dados em sistema informatizado;  
• Efetuar controles administrativos sistematizados ou  não;  
• Arquivar documentos;  
• Elaborar gráficos e estatísticas;  
• Auxiliar na construção de indicadores para avaliaçã o de resultados;  
• Elaborar pareceres quando necessário;  
• Redigir relatórios e correspondências; 
• Fazer o acompanhamento das metas estabelecidas;  
• Participar de estudos para otimizar processos e pro cedimentos;  
• Certificar as ações que se fizerem necessárias;  
• Conferir documentos e ou controles em geral;  
• Supervisionar determinados procedimentos.  
• Zelar pela guard a, conservação e manutenção dos equipamentos e mate riais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelec idos pela administração. 
• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividade s. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhuma 
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Cargo: 
AGENTE ADMINISTRATIVO I  

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atender ao público, orientando ou prestando informa ções necessárias. 
• Organizar dados e documentos para preenchimento de formulários, guias, 

relatórios, processos, fichas, entre outros, de aco rdo com padrão 
previamente estabelecido. 

• Auxiliar na elaboração de gráficos e/ou levantament os estatísticos, com o 
objetivo de atender a demanda de serviço. 

• Dar s uporte administrativo, contribuindo com a equipe pa ra o atendimento das 
metas estabelecidas. 

• Receber, registrar e controlar a distribuição de do cumentos, processos, 
correspondência, e outros, de acordo com normas est abelecidas para este fim. 

• Arquivar docum entos e processos, conferindo, separando, classific ando, 
seguindo métodos pré-determinados. 

• Manter superior imediato informado sobre o desenvol vimento dos trabalhos e 
resultados alcançados para possibilitar a avaliação  da área de atuação. 

• Desempenhar tarefas correlatas a critério de seu su perior imediato. 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelec idos pela administração. 
• Planejar os serviços de sua área de atuação , atendendo metas previamente 

estabelecidas. 
• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividade s. 
• Receber e realizar chamadas telefônicas, prestando informações necessárias 

quando solicitadas; 
• Realizar o atendimento de PABX com ramais e troncos ; 
• Executar atividades rotineiras como: atender aos le itores auxiliando- nos na 

obtenção de seus livros; efetuar o registro dos emp réstimos dos livros;  
• Inserir dados em sistema informatizado ou não;  
• Fiscalizar o comportamento dos leitores na bibliote ca;  
• Fiscalizar a entrega dos livros na data estipulada;   
• Auxiliar na organização das estantes;  
• Repor nas estantes os livros devolvidos;  
• Manter atualizado dos fichários e catálogos da bibl ioteca;  
• Manter os livros limpos e em boas condições;  
• Redigir ou participar da red ação de correspondências, pareceres, documentos 

legais e outros significativos para o órgão; 
• Preencher guias de remessa; 
• Colaborar nos estudos para a organização e a racion alização dos serviços nas 

unidades da Prefeitura; 
• Receber, conferir e registrar a tr amitação de papéis, fiscalizando o 

cumprimento das normas referentes ao protocolo; 
• Digitar ou datilografar textos, documentos, tabelas  e outros originais, bem 

como conferi-los; 
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• Operar micros e terminais de computadores; 
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelec idos pela administração. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
  

Especificações  
Escolaridade:  Ensino Médio 
Experiência:  Nenhuma 

 
CARGO:  
Agente Comunitário de Saúde 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Estimular continuamente a organização comunitária; 
• Participar da vida da comunidade principalmente atr avés das organizações, 

estimulando a discussão das questões relativas à me lhoria de vida da 
população; 

• Fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; 
• Informar aos demais membros da equipe de saúde da d isponibilidade 

necessidades e dinâmica social da comunidade; 
• Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde; 
• Registrar nascimentos, doenças de notificação compu lsória e de vigi lância 

epidemiológica e óbitos ocorridos; 
• Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangên cia; 
• Identificar e registrar todas as gestantes e crianç as de 0 a 6 anos de sua 

área de abrangência, através de visitas domiciliare s; 
• Atuar integrando as instituições governamentais e n ão – governamentais, 

grupos de associações da comunidade (parteiras, clu be de mães, etc.); 
• Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas de 

saúde: 
• Acompanhamento de gestantes e nutrizes. 
• Incentivo ao aleitamento materno. 
• Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. 
• Garantia do cumprimento do calendário da vacinação e de outras vacinas que 

se fizerem necessárias. 
• Controle das doenças diarréicas. 
• Controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA). 
• Orientação quanto a alternativas alimentares. 
• Utilização da medicina popular. 
• Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio  ambiente; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utilizar; 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo 

órgão; 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 

Especificações: 

Escolaridade:  Ensino Fundamental  

Experiência:  Nenhuma 
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Cargo: 
ATENDENTE DE SAÚDE 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Em visitas domiciliares, realizar orientações neces sárias à boa saúde e 
educação de base da população. 

• Efetuar registro de todas as ações em diário de ati vidades. 
• Manter o supervisor imediato informado de todas as atividades e ocorrências 

no serviço. 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 

Escolaridade:  Ensino Médio  

Experiência:  Nenhum 
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CARGO: 
SERVIÇOS GERAIS  

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar se rviços rotineiros como: carregar, transportar e ent regar 
materiais;  

• Trabalhar com instrumentos na abertura e cobertura de valas;  
• Trabalhar na limpeza (carpir, lavar, varrer, recolh er entulhos, etc.) de 

logradouros públicos, terrenos baldios e áreas verd es; auxiliar nos serviços 
em vias públicas – pavimentação, preparo de solo, e tc.;  

• Apreender animais soltos em vias públicas;   
• Executar tarefa de copa-cozinha;  
• Lavar e guardar louças e talheres;  
• Zelar para que o material e equipamento de sua área  de trab alho estejam 

sempre em perfeita condições de utilização, no que diz respeito ao 
funcionamento, higiene e segurança;   

• Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparel hos e equipamentos 
utilizados e do local de trabalho; 

• Efetuar a limpeza em prédios públicos; 
• Efetuar pequenos trabalhos de reparo e auxiliar os profissionais na execução 

desses trabalhos;  
• Zelar e vigiar patrimônio público; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Executa serviços de limpeza e con servação, varrendo e recolhendo materiais, 

instrumentos e equipamentos que utiliza; 
• Executa outras tarefas correlatas determinado por s uperior, colaborando para 

o permanente aprimoramento da prestação de serviços ; 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza dos mesmos; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhuma 
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Cargo: 
Auxiliar de Serviços Educacionais   

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: preparação e c ocção dos alimentos 
destinados nas escolas do Município de acordo com c ardápi o elaborado por 
nutricionista; Verificar quais os alimentos poderá ser reaproveitado, assim 
utilizando- os para não haver desperdício; conservar o local de  preparação da 
merenda em boas condições de trabalho procedendo à limpeza e arrumação; 
seleção dos ins umos a serem utilizados na cozinha; levantamento da s 
necessidades de insumos e materiais de limpeza do s etor; servir a merenda aos 
alunos com respeito e carinho, controlando o consum o e evitando os 
desperdícios; 

• Serviços de Limpeza nas escolas. 
• Zelar pela higienização do local de trabalho; 
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipa mentos e bens públicos 

que estiverem sob o domínio de sua área de atuação,  bem como zelar pela 
economicidade de material e o bom atendimento públi co; 

• Cumprir as determina ções superiores, representando, imediatamente e por  
escrito, quando forem manifestamente ilegais; 

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenh ar, com zelo e presteza, 
os trabalhos que forem atribuídos; 

• Executar serviços afins.  
Especificações 

Escolaridade:  Ensino Fundamental 

Experiência:  Nenhuma 

 
 

Cargo: 
LANÇADOR 

Código: 
 

Descrição Sumária 

Descrição Detalhada 
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• Proceder, nas épocas próprias de acordo com a legis lação vigente, o 
lançamento e a emissão dos documentos necessários à  arrecadação dos tributos 
e contribuições de quaisquer espécies devidas ao Mu nicípio; 

• Entregar em tempo hábil ao serviço de finanças, os documentos necessários à 
arrecadação prevista no item anterior; 

• Promover o levantamento do cadastro fiscal para efe ito de lançamento de 
tributos; 

• Proceder ao registro de todos os lançamentos de tri butos Municipais, 
escriturar e manter em ordem os livros e fichas cor respondentes; 

• Emitir os competentes avisos de lançamentos dos tri butos Municipais, 
encaminhando-os aos interessados; 

Especificações 

Escolaridade:  Ensino Superior 

Experiência:  Nenhuma 

 
 
 

Cargo: 
FISCAL DE OBRAS 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar 
as Obras sem alvarás;  

• Notificar, embargar e autuar obras; faz er valer as leis do município (Código 
de Obras, Posturas, Limpeza Pública e o Plano Diret or Municipal);  

• Executar tarefas de registro e m formulários próprios de dados para o 
cadastro imobiliário;  

• Supervisionar os serviços relacionadas as obras mun icipais; 
• Verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral;  
• Verificar a atualização da planta de valores imobil iários do município; 
• Verificar o lançamento de multas pelos agentes; ver ificar o l ançamento de 

dados no cadastro imobiliário;  
• Supervisionar o lançamento na dívida ativa do Munic ípio 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 

 
CARGO: 
ASSISTENTE SOCIAL 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Mapear a população da cidade no que tange às suas c ondições sócio-
econômicas; 

• Identificadas as necessidades promover por interméd io de planejamento ações 
individuais ou coletivas no sentido de auxiliar de maneira direta aos 
cidadãos com vulnerabilidades mais agudas e de promover o desenvolvimento 
social de todos no sentido de que possam obter a ci dadania plena  

• Acompanhar casos especiais como problemas de saúde,  relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminham ento aos órgãos 
competentes de a ssistência, para possibilitar atendimento dos mesmo s, na 
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busca da minimização e/ou solução do problema. 
• Atender casos encaminhados pelo Poder Judiciário, M inistério da Saúde e/ou 

Conselho Tutelar, atuando no sentido de minimizar / solucionar problemas 
encontrados. 

• Atuar em sintonia com as demais funções de governo do Município. 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 

órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Superior Especifico com registro no C onselho 
Experiência: Nenhuma 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar serviços gerais de enfermagem, como aplicar injeções e vacinas, 
ministrar remédios prescritos pelos médicos, regist rar temperaturas, aferir  
pressão arterial, fazer curativos, coletar material  para exame de laboratório, 
monitoração e aplicação de inalação, prestação de c uidados de conf orto para 
proporcionar bom estado físico e mental dos pacient es. 

• Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e 
nos gabinetes médicos, acondicionando- os em lugar adequado, para assegurar sua 
utilização, obedecendo a normas e rotinas. 

• Auxiliar no desenvolvimento de programas para gesta ntes, crianças e outros 
grupos com patologias crônicas (diabetes, hipertens ão, etc.) sempre sob 
coordenação e supervisão do enfermeiro. 

• Controlar o consumo de medicamentos e materiais de enfermage m, verificando 
estoque e encaminhando solicitação ao superior imed iato. 

• Preparar os pacientes para consultas e exames, acom odando- os adequadamente, para 
facilitar sua realização.  

• Orientar o paciente sobre a medicação e a seqüência  do tratamento prescrito,  
instruindo sobre o uso do medicamento e material ad equado ao tipo de tratamento, 
para reduzir a incidência de acidentes. 

• Instrumentar em intervenções cirúrgicas, atuando so b a supervisão do enfermeiro 
ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tar efa s de cada membro da 
equipe. 

• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões 
definidos. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
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Especificações 

Escolaridade: Ensino Médio com formação especifica registro no conselho 

Experiência: Nenhuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo: 
DENTISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, d entes e regiões maxilo-
facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos . 

• Prescrever ou administrar medicamentos, para tratar  ou prevenir afecções dos 
dentes e da boca. 

• Manter prontuários dos pacientes, zelando pelo histórico, facilitando 
consultas futuras. 

• Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde 
pública, para que sirva de orientação para programa s preventivos/corretivos. 

• Participar do planejamento/execução e avaliação de program as educativos de 
prevenção dos problemas da saúde bucal e programas de atendimentos 
odontológicos, voltados a estudantes da rede munici pal de ensino e para a 
população em geral.  

• Manusear o raio x, utilizando técnicas específicas para tal fim. 
• Atender pacientes soropositivos, e com doenças infe cto- contagiosas, zelando 

para um bom atendimento e cuidando para a não ocorr ência de incidentes em 
outros pacientes. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

 
Especificações 
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Escolaridade:  Curso Superior em Odontologia, com registro especí fico. 

Experiência:  Nenhuma 

 
CARGO: 
CONTADOR 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Cuidar para que o sistema de registros e operações estabelecidos na legislação 
vigente atenda às necessidades administrativas e as  exigências legais;  

• Cuidar para que informações gerenciais sobre os dad os que existem na base da 
Contabilidade possam ser fornecidas para os gestore s municipais; 

• Supervisionar a contabilização de documentos, class ificando e orientando o seu 
registro, para assegurar as exigências legais e do plano de contas; informar a 
dotação orçamentária necessária para as licitações;  

• Realizar análise e conciliação de contas, conferind o saldo, corrigindo os 
possíveis erros para assegurar a correção das opera ções contábeis; 

• Consistir os dados que recebe e registra para aferi ção de sua veracidade e 
validade; 

• Prestar contas dos recursos recebidos pelo ente; 
• Cuida para que as dotações orçamentárias sejam resp eitadas e ou alteradas quando 

necessário; 
• Analisar as contas dos recursos transferidos para t erceiros; 
• Acompanhar a execução dos convênios; 
• Calcular e reavaliar ativos, utilizando-se de métod os e procedimentos legais; 
• Preparar e assinar balancetes, balanços, demonstraç ões e demais documentos, 

utilizando normas contábeis, para apresentar result ados parciais ou gerais da 
situação patrimonial, econômica e financeira da Pre feitura; 

• Prestar esclarecimentos aos auditores externos e in ternos; 
• Promover a transparência necessária dos dados que g erencia para a população; 
• Participar da elaboração do planejamento municipal (PPA, LDO e LOA); 
• Participar da elaboração de indicadores e de metas,  supervisionando e ou 

controlando a consecução dos mesmos; 
• Produzir e encaminhar dados em sistemas informatiza dos, ou, não de qualquer 

função de governo. 
• Participar de reuniões em geral e principalmente do  planejamento municipal; 
• Executar atividades como ( empenho de despesas, registro de receitas, etc;) 

quando necessário; 
• Providenciar com antecedência a documentação necess ária para o atendimento ao 

Tribunal de Contas de São Paulo;   
• Atuar em sintonia com as demais funções de governo do Município; 
• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões 

definidos; 
• Realizar os lançamentos e acompanhamentos do projet o Audesp; 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico com regist ro no Conselho  
Experiência: Nenhuma 
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Cargo: 

MO   TECNICO DE INFORMÁTICA 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Analisar, antes do processamento, o programa a ser executado, estudando as 
indicações e instalações do sistema determinado, as segurando a correta 
definição de todas as informações necessárias às op erações; 

• Regular os mecanismos de controle do computador e e quipamentos 
complementares, baseando- se na programação recebida, assegurando o perfeito 
funcionamento do mesmo; 

• Acompanhar as operações em execução, interpretando as mensagens dadas pelo 
computador, verificando a alimentação do equipament o, regularidade de 
impressão, concordância aparente de resultados e ou tros fatores de 
importância, detectando eventuais falhas de funcion amento, identifi cando 
erros e adotando medidas prescritas para corrigi-lo s ou reportá- los ao 
responsável; 

• Registrar o tempo de processamento de cada serviço utilizando métodos 
adequados, permitindo a avaliação estatística do us o da máquina; 

• Manter arquivos de discos, fita s e documentos referentes sua área de 
atuação; 

• Manter cópias de segurança dos programas que estive rem sua responsabilidade; 
• Auxiliar na substituição de equipamentos de informá tica em geral; 
• Auxiliar na implantação de softwares diversos; 
• Manter-se atualizad o com as mudanças tecnológicas objetivando a facili tação 

dos serviços e melhoria no atendimento das necessid ades da empresa; 
• Manter em bom funcionamento técnico todos os equipa mentos e periféricos 

pertencentes à Prefeitura; 
• Prestar auxílio técnico a todos os usuários da Pref eitura; 
• Diagnosticar, e quando possível, solucionar todos o s problemas técni cos 

relacionados com hardware e software do Parque de I nformática; 
• Efetuar treinamento junto aos usuários, mediante cr onograma desenvolvido 

pela Divisão de Proc essamento de Dados e pelo Serviço de Treinamento e 
Qualidade do Departamento de Pessoal; 

• Auxiliar a Divisão de Processamento de Dados, no de senvolvimento e pesquisa 
de ferramentas voltadas para a utilização na Prefei tura, acompanhando a 
topologia do mercado atual de informática. 

• Realizar e desenvolver serviços afins 
Especificações 
Escolaridade:  Ensino Médio técnico 

Experiência:  NENHUMA 
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CARGO: 
COVEIRO 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: abertura e fec hamento de covas; 
sepultamento;  
• Retirada dos ossos de indigentes após 03 anos de se pultamento e levar ao 
ossário;   
• Retirada de corpos, quando a pedido dos órgãos lega is para realizar autópsia; 
limpeza interna dos cemitérios;  
• Auxiliar no transporte de corpos ao necrotério e aos veículos funerários; 
auxiliar na exumação de cadáveres; 
• Prestar atendimento e auxiliar os médicos, motorist as, agentes funerários e 
demais pessoas na identificação e preparo de corpos  para sepultamento; 
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que 
estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem  como, zelar pela 
economicidade de material e o bom atendimento públi co; 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato;  
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhuma 
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CARGO: 
ELETRICISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de en ergia; instalar quadros 
de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores p ara estruturar a parte 
geral da instalação elétrica. 

• Realizar manutenção e instalação de ornamentos de f estas, de sfiles, 
festivais e outras solenidades programadas, montand o as luminárias e 
aparelhos de som, para obter os efeitos desejados. 

• Promover a instalação, reparo ou substituição de to dos os equipamentos 
elétricos necessários para que os prédios e logrado uros p úblicos tenham 
energia elétrica disponível; 

• Executar a manutenção preventiva e corretiva de maq uinas e equipamentos 
elétricos, reparando peças e partes danificadas, pa ra assegurar o seu 
perfeito funcionamento. 

• Supervisionar as tarefas executadas por seus a uxiliares, acompanhando as 
etapas de instalação; manutenção e reparação elétri ca, para assegurar a 
observância das especificações de qualidade e segur ança.  

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir e faz er cumprir normas e padrões de comportamento defini dos pelo 
órgão. 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rvisor imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: de 2 anos 
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CARGO: 
ALMOXARIFE 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: controlar o es toque sob sua 
responsabilidade;  

• Identificar necessidades de materiais e providencia r o seu pedido;  
• Conferir mercadorias recebidas;  
• Organizar os materiais de forma a preservar sua int egridade;  
• Inserir dados em sistema, informatizado ou não;  
• Elaborar controles de uma maneira geral;  
• Elaborar relatórios; produzir estatísticas;  
• Atender aos servidores que vão à busca de materiais ;  
• Acompanhar prazo de validade dos materiais; 
• Realizar verificação periódica, nos registros e out ros dados pertinentes, 

obtendo informações exatas sobre a situação real do  almoxarifado, para 
realização de inventario e balanço. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materi ais que 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhuma 
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Cargo: 
MO   SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Relacionar- se com as Forças Armadas no que diz respeito aos do cumentos e 
informações do Serviço Militar Obrigatório; 

• Efetua o alistamento dos cidadãos; 
• Organiza e assessora a entrega dos certificados; 
• Organiza e executa os pedidos de expedição de carte iras de trabalho; 
• Executar atividades correlatas, a critério de seu s uperior imediato. 

Especificações 

Escolaridade:  Ensino Médio 

Experiência:  De Nenhum 
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CARGO: 
ENFERMEIRO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Participar do planejamento, da coordenação e da ava liação das ações 
desenvolvidas pela saúde pública municipal; 

• Organizar e direcionar os trabalhos de enfermagem; 
• Prescrição de medicamentos pr eviamente estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde; 
• Participação na prevenção e controle das doenças tr ansmissíveis em geral e 

nos programas de vigilância epidemiológica; 
• Participar nos programas de educação sanitária; 
• Proceder aos procedimentos de complexidade técnica que pela natureza ou pela 

legislação exijam a sua intervenção; 
• Supervisionar, coordenar e realizar atividades de q ualificação e educação 

permanente dos servidores lotados na saúde pública municipal, com visitas ao 
desempenho de suas funções; 

• Supervisionar do ponto de vista técnico todos os pr ocedimentos executados 
pela Unidade Básica de Saúde, observando os protoco los existentes, ou, 
auxiliando na elaboração destes protocolos; 

• Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de e nfermagem; 
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área d e especialidade;  
• Atuar como facilitador nas ações específicas das Un idades básicas de saúde e 

das equipes de Estratégia de saúde da família; 
• Realizar consult as e procedimentos de enfermagem de maior complexid ade 

quando necessário; 
• Solicitar exames complementares e prescrever medica ções, conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Mi nistério da saúde, gestor 
municipal ou do Estado de Sã o Paulo, observadas as disposições legais da 
profissão; 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão e pelo código 
de ética da profissão. 

• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico e registro  no COREN 
Experiência: Nenhum 
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CARGO:  
ENGENHEIRO AGRONOMO                                                                                                                
         

Código: 

Descrição Detalhada 

• Participar do planejamento das ações de governo rel ativas às atividades 
agrícolas no Município e do uso de recursos naturai s renov áveis e 
ambientais.  

• Participar da elaboração de projetos relacionados a  sua área de atuação; 
• Fornecer apoio técnico aos gestores municipais e ao s munícipes  no que tange 

às melhores técnicas para a exploração da agricultu ra sustentável no 
Município;  

• Elaborar documentação técnica e científica.  
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 

órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico com regist ro no conselho 
Experiência: Nenhum 
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CARGO:                                                                                         
ENGENHEIRO CIVIL   
      

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Elaborar, utilizando sofware especifico se for o ca so, executar e dirigir 
projetos de engenharia civil, estudando característ icas e preparando planos, 
métodos de trab alho e demais dados requeridos, para possibilitar e  orientar 
a construção, a manutenção e o reparo das obras e a ssegurar os padrões 
técnicos. 

• Proceder à feitura de plantas em geral (baixa, exec utiva, etc.); 
• Proceder a uma avaliação geral das condições requ eridas para a obra, 

estudando o projeto e examinando as características  do terreno disponível, 
para determinar o local, mas apropriado para a cons trução. 

• Calcular os esforços e deformações previstas na obr a projetada ou que afetem 
a mesma, consultando tabe las e efetuando comparações, para apurar a natureza  
e especificação dos materiais que devem ser utiliza dos na construção. 

• Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de terra planagem, projetos de 
locação, projetos de obras viárias, observando o cu mprimento das 
especificações técnicas exigidas, para assegurar os  padrões de qualidade e 
segurança. 

• Apoiar tecnicamente os Topógrafos, Desenhistas, áre a de Água e Esgoto entre 
outros, orientando- os sobre a maneira adequada para a concretização do s 
trabalhos. 

• Atuar j untamente com a Vigilância Sanitária, para vistoria r estabelecimentos 
comerciais, indústrias e/ou residências. 

• Analisar projetos de construção para emissão de Alv ará de Construção, 
Certidão de Construção e/ou Habite- se, zelando para que todas as normas 
técnicas sejam atendidas, garantindo a integridade da obra. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 
órgão. 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico com regist ro no Conselho 
Experiência: Nenhum 
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CARGO: 
FARMACÊUTICO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atender aos cidadãos entregando os medicamentos pre scritos pelos médicos da 
saúde pública municipal; 

• Controlar medicamentos e produtos equiparados; 
• Analisar as condições gerais de armazenamento dos m edicamentos, verificando 

a temperatura, luminosidade, higiene entre outros, a fim de mantê- los em 
condições adequadas; 

• Atuar conjuntamente com a vigilância sanitária na f iscalização das 
farmácias; 

• Elaborar o processo, diante da solicitação de medic ação de alto custo, via 
receita médica, por pacientes e dar o devido encami nhamento para subsidiar e 
justificar a aquisição; 

• Manter atualizado e em ordem o arquivo com todas as  receitas dispensadas; 
• Elaborar mensalmente, mapa informativo do consumo d e medicamentos dos 

Programas Estaduais e Federais, informando a Depart amento Regional de Saúde 
via internet, atendendo as exigências legais; 

• Elaborar mensalmente mapa informativo de consumo, p ara manter controle de 
estoques e subsidio para a solicitação de medicamen tos; 

• Assessorar as autoridades superiores, preparando in formes e documentos sobre 
a legislação e assistência far macêutica, a fim de fornecer subsídio para 
elaboração de ordens de serviços, portarias, parece res e manifestos; 

• Participar em ações de prevenção em Saúde; 
• Participar quando necessário na compra de medicamen tos e materiais; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que 

utiliza; 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 

órgão; 
• Desenvolver tarefas em grupos nos mais variados de saúde pública municipal  
• Cumprir normas e padrões de comportamento defin idos pelo órgão e pelo código 

de ética da profissão; 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade:  Curso Superior em Farmácia com Registro no Conselho  Estadual da 
categoria. 
Experiência:  02 anos 
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Cargo: 
FISCAL DE POSTURAS 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais  e prestadores de 
serviços, verificando a correta inscrição quanto ao  tipo de atividade, 
recolhimento de taxas e tributos municipais ou lice nça de funcionamento, 
para notificar as irregularidades encontradas. 

• Autuar, notificar e intimar os infratores das obrig ações tributárias e das 
normas municipais, com base em vistorias realizadas , para prestarem 
esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à Pre feitura Municipal. 

• Elaborar relatórios de irregularidades, com base na s vistorias efetuadas, 
informando seu superior para que as providências se jam tomadas. 

• Autuar e notificar os contribuintes que cometerem i nfrações e informá- los 
sobre a legislação vigente, visando a regularização da situação e o 
cumprimento da lei. 

• Manter- se atualizado sobre a política de fiscalização trib utaria, 
acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações 
especializadas, colaborando pra difundir a legislaç ão vigente. 

• Entregar carnês de Taxa de Licença, ISS, IPTU entre  outros, para que os 
municípios possam efetuar o devido pagamento. 

• Entregar o Alvará de Funcionamento para que o contr ibuinte possa fixá- lo em 
local visível, garantindo sua regularidade. 

• Executar tare fas referentes ao controle e fiscalização sobre hor ário do 
comércio, acompanhando e sugerindo normas e procedi mentos, para assegurar 
seu funcionamento. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cu mprir normas e padrões de comportamento definidos p elo 
órgão.  

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA   

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Fiscalizar e Coordenar a desobstrução de logradouro s públicos, a apreensão e 
remoção de mercadorias, equipamentos, mobiliários e  demais instalações 
móveis ou fixas no limite de suas atribuições; 

• Vistoriar, para efeito de licenciamen to em logradouros públicos, pontos 
destinados à exploração de bancas fixas de atividad e comercial, conforme 
legislação vigente; 

• Fiscalizar caçambas de coleta de terra e entulho, q uanto ao licenciamento e 
à utilização do logradouro público; 

• Fiscalizar, quan to ao licenciamento e instalação, as faixas e placa s 
instaladas em logradouros públicos, excetuando- se os demais elementos 
publicitários; 

• Fiscalizar os terrenos e imóveis verificando se os mesmos encontram- se em 
ordem se o acumulo de sujeira; 

• Zelar pela gu arda, conservação e manutenção dos equipamentos e m ateriais que 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 
órgão.  

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
FISIOTERAPEUTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Avaliar nível de disfunções físico- funcionais de pacientes realizando testes 
apropriados, para emitir diagnósticos fisioterápico s. 

• Planejar e executar o atendimento fisioterápico em pacientes. 
• Proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em  tratamento, objetivando 

o reajuste das condutas adotadas em função da evolu ção dos casos. 
• Programar, prescrever, orientar e acompanhar a util ização de recurs os 

fisioterápicos para a correção de desvios posturais , afecções cardio-
respiratórias, etc. 

• Requisitar exames complementares quando necessário.  
• Orientar familiares sobre os cuidados a serem adota dos em relação aos 

pacientes em tratamento domiciliar. 
• Partic ipar de campanhas e atividades de outras áreas do s erviço público, 

quando solicitado e houver consonância com suas atr ibuições. 
• Manter contato com os demais profissionais da saúde , participando de 

trabalhos clínicos e prescrevendo conduta terapêuti ca aprop riada quanto à 
parte fisioterápica. 

• Interagir com órgãos e entidades públicas e privada s no sentido de prestar 
ou buscar auxílio técnico científico. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico 
Experiência: Nenhum 
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CARGO: 
FONOAUDIÓLOGO 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Reuniões de equipe para discussão de casos; 
• Estabelecer o processo de ajuda ao paciente em seu processo de 

restabelecimento físico e psíquico; Registros em pr ontuários guardados em 
arquivos;  

• Participar de reuniões, cursos, etc; 
• Manter-se atua lizado em relação às tendências e inovações de sua área de 

atuação; 
• Comprometer- se com o bem estar dos pacientes sob seu atendiment o 

profissional, utilizando todos os recursos disponív eis; 
• Agir com zelo e capacidade profissional; 
• Pesquisar, diagnosticar, p lanejar e realizar exame e tratamento, elaborar 

laudos, orientações e pareceres fonoaudiólogos obse rvando as práticas 
reconhecidamente aceitas e as normas legais vigente s no país; 

• Escolher procedimento mais adequado ao paciente, ob servando as práticas 
fonoaudiólogas; 

• Realizar estudo e pesquisar, resguardados os direit os de indivíduos ou 
grupos envolvidos em seus trabalhos; 

• Realizar quando necessário, após avaliar pessoalmen te o paciente acompanhá-
lo á distância,devendo este retornar para reavaliaç ões; 

• Desenvolver atividades profissionais de forma eficiente,  assumindo a 
responsabilidade pelos procedimentos de que partici pou ou indicou, mesmo 
quando em equipe;  

• Recorrer a outro profissional, sempre que for possí vel; 
• Exercer a fonoaudióloga de forma Plena, enqu anto ciências voltadas ás áreas 

da comunicação oral e escrita, voz e audição, utili zando os conhecimentos e 
recursos que sua experiência clinica o demandar, pa ra promover o bem estar 
do cliente e da coletividade; 

• Executar outras atividades determinadas pelos super iores hierárquicos.  
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico 
Experiência: Nenhum 

 
 
 
 
 
 



   
 

PP  RR  EE  FF  EE  II  TT  UU  RR  AA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL  DD  EE  RR  UU  BB  II  NN  ÉÉ  II  AA  
C.N.P.J 45.135.043/0001-12 

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099 
EMAIL: gabinete@rubineia.sp.gov.br 

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
GARI  

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: percorrer os l ogradouros, seguindo 
roteiros pré-e stabelecidos para coletar o lixo; varrer ruas, praç as, parques 
e jardins, utilizando vassouras e outros instrument os similares, para manter 
os referidos locais em condições de higiene e trâns ito; recolher o lixo 
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração 
manual e outros depósitos adequados; transportar o lixo até o local do 
despejo; 

• Executar de acordo com o programa municipal a colet a seletiva do lixo; 
• Zelar pela conservação dos utensílios e equipamento s utilizados nos 

trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mante ndo-os em ordem. 
• Orientar a população a destinar adequadamente o lix o; 
• Executar trabalhos braçais sem especialização previ stos nas atribuições de 

agente de serviços gerais; 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo 

órgão. 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
MO   Inspetor de Alunos  

 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atender aos professores, alunos, pais, bem como a t erceiros, prestando- lhes 
informes e esclarecimentos solicitados; 

• Entregar e coletar correspondência interna e extern a; 
• Cuidar da segurança dos alunos; 
• Divulgar matéria de interesse relativo à área educa cional; 
• Auxiliar os alunos em caso de necessidade; 
• Fazer vistoria nas salas de aulas e nos sanitários escolares; 
• Zelar pela disciplina dos alunos dentro da escola b em como as mudanças 

durante o horário escolar; 
• Executar tarefas que auxiliam a direção; 
• Levar ao conhecimento da direção os casos de condut a insatisfatória dos 

alunos; 
• Auxiliar os professores quando solicitados; 
• Distribuir giz nas salas de aula; 
• Prestar colaboração a direção da escola quando da r ealização de solenidade, 

festas e outras atividades escolares; 
• Controlar as entradas e saídas da escola, observand o o uso de uniforme;  
• Executar demais atividades correlatas. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
MO   MARCENEIRO/CARPINTEIRO 

 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Compete ao Marceneiro/Carpinteiro a confecção de móveis e utensílios, além 
das seguintes atribuições: 

• A seleção, preparação da madeira com uso de materia is necessários com a 
finalidade de fabricar, manter e reformar os aspect os físicos voltados à sua 
área, sendo de sua responsabilidade também a boa co nservação dos materiais e 
a manutenção direta dos equipamentos de uso pessoal . 

• Escolher o melhor material para a boa fabricação do  móvel; 
• Selecionar o madeiramento por tamanho, peso, tipo e  qualidade; 
• Adaptar a madeira para melhor atender as necessidad es da obra; 
• Executar com precisão o acabamento da madeira; 
• Fabricar móveis como armários, mesas, cadeiras, car teiras e outros; 
• Fabricar pequenos utensílios que lhe forem incumbid os, além de afiar facas, 

facões, serras, etc; 
• Reformar móveis e utensílios que se encontram danif icados; 
• Fabricar, manter e reformar escradilhos, portas de madeira, a rmários 

embutidos, etc; 
• Cuidar da manutenção dos materiais e equipamentos u tilizados; 
• Fazer um balanço periódico das condições físicas da  marcenaria; 
• Executar outras atividades afins. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: De 2 Anos 
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Cargo: 
MECÂNICO 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades de conservação na área de mecân ica e eletricidade de 
autos a diesel;  

• Determinar e especificar ferra mentas e materiais necessários à execução dos 
trabalhos;  

• Efetuar consertos e trocas de peças;  
• Executar serviços de suspensão e de mecânica em ger al, em autos a diesel; 

ter especialização em suspensão, em injeção eletrôn ica e conhecimentos de 
mecânica em geral;  

• Executar atividades de instalação e manutenção hidr áulica e elétrica;  
• Realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de reforma, de substituição, 

de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, de bombas, de 
reguladores de voltagem , de transformadores e de outros aparelhos elétrico s 
em geral; 

• Executar os serviços de mecânica em veículos automo tores e em máquinas em 
geral; 

• Executar atividades de conservação na área de mecân ica e na de eletricidade 
em veículos automotores a álcool e a gasolina; determinar e especificar 
ferramentas e materiais necessários à execução dos trabalhos;  

• Executar serviços de suspensão e mecânica em geral em autos a álcool e a 
gasolina;  

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necess idade do serviço e 
orientação superior.  

Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: De 2 Anos 

 
Cargo: 
MÉDICO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 
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• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese,  auscultação, radioscopia 
e outros processos, para estabelecer conduta terapê utica. 

• Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos 
especializados, para determinar com exatidão a grav idade e a extensão do 
problema. 

• Acompanha a evolução geral do paciente em retornos ou visitas domiciliares, 
tratando-o adequadamente. 

• Proceder na solicitação de encaminhamentos, transfe rências, e internação de 
pacientes, acompanhando a remoção ou indicando prof issional da saúde para 
fazê-lo sob sua responsabilidade. 

• Participar de campanhas de prevenção a doenças, com  o objetivo de minimizá-
las. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amentos definidos pelo 
órgão. 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Especifico 
Experiência: Nenhuma 

 
 
 

EMPREGO: 
MONITOR ESCOLAR 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Participar na elaboração do plano de atividades anu ais; 
• Elaborar e executar a programação referente às ativ idades da unidade; 
• Participar das decisões referentes ao agrupamento d e alunos; 
• Proceder à avaliação dos alunos; 
• Manter permanente contato com os pais dos alunos ou  seus responsáveis, 

informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimen to dos mesmos, e obte ndo 
dados de interesse para o processo educativo; 

• Participar de atividades cívicas, culturais e educa tivas da comunidade; 
• Executar e manter atualizados os registros da unida de rela tivos a suas 

atividades específicas, fornecendo informações de a cordo com n ormas 
estabelecidas na unidade; 

• Cuidar e desenvolver atividades com crianças; 
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipa mentos e bens públicos 

que estiverem sob o domínio de sua área de atuação,  bem como zelar pela 
economicidade de material e o bom atendimento públi co. 

• Manter- se atualizado, participando de cursos, treinamentos  e 
aperfeiçoamentos profissionais; 

• Cumprir as determinações superiores, representando,  imediatamente e por 
escrito, quando forem manifestamente ilegais; 

• Executar os serviços q ue lhe competirem e desempenhar, com zelo e prestez a, 
os trabalhos que forem atribuídos; 

• Executar serviços afins.  
Especificações 

Escolaridade: Ensino Médio  

Experiência: Nenhuma 
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CARGO: 
MONITOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS 
 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Participar do planejamento e implementação de proje tos relacionados a 
atividades sociais e culturais no município; 

• Realizar atividades educacionais, esportivas e de l azer; 
• Procurar conhecer os recursos existentes na comunid ade para i nclusão da 

criança, adolescente e de sua família; 
• Promover junto aos técnicos do encaminhamento dos a dolescentes para 

programas de aprendizes e o encaminhamento das famí lias para cursos 
profissionalizantes e oportunidades de inclusão pro dutiva; 

• Envolver a família e a comunidade no processo socioeducacional  da criança 
ou adolescente; 

• Avaliar o desenvolvimento dos grupos perante o plan ejamento socioeducativo; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio P/ Magistério 
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Cargo: 
MOTORISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Verificar os itinerários, o numero de viagens e out ras instruções de 
transito e sinalização, visando o cumprimento das n ormas estabelecidas, 
adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomal ia, para 
garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e  outros veículos. 

• Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande port e, para o transporte de 
passageiros e cargas. 

• Controlar o consumo de combust ível, quilometragem e lubrificação, visando a 
manutenção do veículo. 

• Zelar pela conservação do veículo, providenciando l impeza, ajustes e 
pequenos reparos, vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, 
verificando o estado dos pneus, nível de combu stível, óleo do cárter, 
bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, p ara certificar- se das 
condições de tráfego. 

• Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 
a segurança dos mesmos. 

• Observar as normas de direção defensi va, a sinalização e zelar pela 
segurança dos passageiros, transeuntes e demais veí culos. 

• Efetuar a prestação de contas das despesas efetuada s com reparos e limpeza 
• do veículo. 
• Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais encaminhando- os 

ao local destinado. 
• Preencher, diariamente, formulários com dados relat ivos a quilometragem, 

horário de saída e chegada. 
• Realizar, eventualmente, viagens a serviço da admin istração. 
• Executar outras atividades correlatas ou determinad as. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo carteira “D” 
Experiência: Nenhuma 
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CARGO: 
NUTRICIONISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Compete ao Nutricionista pesquisar, elaborar, coord enar e controlar os 
programas e serviços de nutrição nas diversas unida des d a Fundação de Apoio 
à Criança e ao Adolescente de Ibaiti - FACAI e da população em geral, além 
das seguintes atribuições: 

• Identificar e analisar hábitos alimentares e defici ências nutritivas nos 
indivíduos, bem como compor cardápios especiais vis ando supri r as 
deficiências diagnosticadas; 

• Elaborar programas de alimentação básica para os es tudantes da rede escolar 
municipal, para as crianças dos Centros de Educação  Infantil, e nas demais 
unidades de assistência médica e social do Municípi o; 

• Acompanhar a obse rvância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar 
sua eficiência;  

• Supervisionar os serviços de alimentação, visitando  sistematicamente os 
Centros de Educação Infantil, para o acompanhamento  dos programas e 
averiguação do cumprimento das normas estabelecidas ;  

• Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimen tar realizado pelos 
professores da rede municipal de ensino e dos Centr os de Educação Infantil; 

• Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recu rsos disponíveis para os 
programas assistenciais desenvolvidos pelo Municípi o; 

• Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da 
comunidade de baixa renda no que se refere a difund ir hábitos alimentares 
mais adequados, de higiene e de educação do consumi dor; 

• Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos,  
refeitórios e copas dos órgãos municipais, aplicand o princípios concernentes 
aos aspectos funcionais e estéticos, visando racion alizar a utilização 
dessas dependências;  

• Elaborar previsões de consumo de g êneros alimentícios e utensílios, 
calculando e determinando as quantidades necessária s à execução dos serviços 
de nutrição, bem como estimando os respectivos cust os; Realizar pesquisas no 
mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualida de; 

• Emitir parece r nas licitações para aquisição de gêneros alimentí cios, 
utensílios e equipamentos necessários para a realiz ação dos programas;  

• Participar das atividades do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -  
SISVAM; 

• Elaborar pareceres, informes técnicos e re latórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medida s para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

• Participar das atividades administrativas, de contr ole e de apoio referentes 
à sua área de atuação; 

• Participar das ações de educação em saúde; 
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiç oamento de pessoal 

técnico e auxiliar, realizando- as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimen to qu alitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 

• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com as unidades da 
Administração Pública municipal e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo e xposiçõe s sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, 
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ao atendimento à cr iança e ao adolescente, e realizar outras atribuiçõ es 
compatíveis com sua especialização profissional. 

• Executar outras atividades correlatas ou determinad as. 

Especificações 

Escolaridade: Ensino Superior Especifico  

Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Operar máquinas para carregamento e/ou descarregame nto de materiais e 
trabalhos de escavação e pavimentação em vias públi cas, inclusive, estradas 
vicinais,  

• Zelar pela boa qualidade do serviç o, controlando o andamento das operações, 
colocando em pratica as medidas de segurança recome ndadas, para a operação e 
estacionamento da maquina. 

• Efetuar a limpeza e lubrificação das maquinas e seu s implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabr icante, para assegurar seu bom 
funcionamento. 

• Conduzir tratores providos ou não de implementos di versos, como lâminas, 
máquinas varredoras ou pavimentação, dirigindo- o e operando o mecanismo de 
tração ou impulsão, para movimentar cargas e execut ar operaçõe s de limpeza 
ou similares. 

• Registrar as operações realizadas, anotando os tipo s e os períodos de 
trabalho, para permitir o controle dos resultados. 

• Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo d iesel, observando o nível 
do óleo lubrificante e lubrific ando as partes necessárias, utilizando graxa, 
para mantê-las em condições de uso. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Carteira “d” 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
PEDREIRO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptand o a forma e medida ao 
lugar onde será colocado, utilizando martelo e talh adeira, para possibilitar 
o assentamento do material em questão. 

• Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, super pondo- os em fileiras ou 
seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de 
escadas e outras partes da construção. 

• Verificar as características da obra, examinando pl antas e outras 
especificações da construção, para selecionar o mat erial e estabelecer as 
operações a executar. 

• Construir base de concreto e/ou outro material, bas eando- se nas 
especificações, para possibilitar a instalação de m aquinas, postes de rede 
elétrica e para outros fins. 

• Misturar areias, cimento e água, dosando esses mate riais nas quantidades 
convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de 
pedras e tijolos. 

• Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédi os, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos s anitários e outras peças, 
chumbando as bases danificadas, para reconstituir e ssas estruturas. 

• Rebocar as estruturas construídas, empregando argam assa de cal, cimento e 
areia, atentando para o prumo e nivelamento das mes mas para torná- las aptas 
a outros tipos de revestimentos. 

• Executar serviços de acabamento em geral, tais como  colocaç ão de telhas, 
revestimentos e pavimentação ou paredes com ladrilh os e azulejos, instalação 
de rodapés, verificando materiais e ferramentas nec essárias para a execução 
dos trabalhos. 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais q ue 
utiliza. 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 
órgão. 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
PINTOR DE OBRAS 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Executar serviços de pintura lisa, a pistola, a tri ncha, a pincel, a esponja, 
a vaporizar, com tintas à base de óleo, esmalte, ve rniz, cal, laca e outras; 

• Executar tratamento anti-corrosivo de estruturas me tálicas;  
• Restaurar pinturas; 
• Executar trabalhos de induntagem de peças metálicas ;  
• Trabalhar em pinturas de prédios, interiores, apare lhos, móveis, peças 

metálicas e de madeiras e pontes;  
• Operar com equipamentos de pintura para a realizaçã o de traba lhos que não 

apresentem grandes dificuldades; organizar especifi cações para o preparo de 
tintas, vernizes e outros materiais;  

• Executar trabalhos que requeiram habilidades e técn icas especiais;  
• Executar, orientando por instruções, desenhos ou cr oquis;  
• Executar pintura de vitrais, decorativa e mostradores , e outras peças de 

instrumento diversos;  
• Executar outras atribuições afins. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
PSICÓLOGO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Prestar atendimento à comunidade e aos casos encami nhados à unidade de 
saúde, visando o desenvolvimento psíquico e motor d o indivíduo, em relação a 
sua integração à família e a sociedade. 

• Colaborar com as equipes de profissio nais da educação, saúde e social, 
aplicando conhecimentos psicológicos que contribuam  com a resolutividade dos 
problemas apresentados pelos munícipes. 

• Acompanhar casos encaminhados pelo setor de RH da P refeitura para o perfeito 
desenvolvimento do servidor como indivíduo e cidadã o 

• Contribuir no atendimento de casos de dependência q uímica de servidores e/ou 
familiares. 

• Colaborar com a administração municipal no bom aten dimento dos munícipes. 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e mater iais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico com regist ro no conselho 
Experiência: Nenhum 
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CARGO:  
RECEPCIONISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Ser responsável pelo recebimento de pessoas e docum entos, procedendo ao 
encaminhamento para o setor responsável; 

• Elaborar e entregar aos pacientes, fichas para cont role do númer o de 
consultas médicas ou de atendimento no local onde p restar serviços; 

• Fazer matrícula dos pacientes; 
• Preencher: cartão índice, cartão de agendamento, fi cha de identificação, 

ficha de atendimento ambulatorial, livro de transfe rências e outros; 
• Arquivar os prontuários; 
• Auxiliar nas atividades administrativas, burocrátic as e de informática, da 

unidade de lotação; 
• Auxiliar nas unidades escolares o atendimento admin istrativo, bem como, o 

atendimento aos professores e alunos; 
• Executar os serviços administrativos que lhe for at ribuído; 
• Auxiliar nas atribuições de processamento de dados do setor em que estiver 

lotado; 
• Conservar todos os equipamentos e bens públicos que  estiverem sob o domínio 

de sua área de atuação, bem como, zelar pela econom icidade de material e o 
bom atendimento público; 

• Cumprir as determinações superiores, representando,  imediatamente e por 
escrito, quando forem manifestamente ilegais; 

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenh ar, com zelo e presteza, 
os trabalhos que forem atribuídos; 

• Atendimento Telefônico e outras funções comuns à te lefonia;  
• Executar serviços afins 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 
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CARGO: 
SECRETÁRIO DE ESCOLA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Orientar e manter o con trole de expedientes, datilografando, transmitindo 
recado, expedindo convite e atribuições semelhantes ;  

• Auxiliar na elaboração e execução de estudos, plano s e projetos; 
• Redigir documentos de sua área de especialização, a ssegurando o fluxo normal 

dos mesmos; 
• Interpretar documentos segundo a sua especialização  para atendimento das 

necessidades do serviço;  
• Elaborar, acompanhar e manter atualizados registros , arquivos e documentos; 

executar serviços de aquisição, incorporação, proce ssamento e disseminação 
do material documental; 

• Auxiliar na ordenação, descrição de manuscritos e n a elaboração de verbetes; 
• Elaborar inventários analíticos e sumários de fundo s documentais; 
• Zelar pela conservação do material documental sob s ua guarda; 
• Recepcionar partes e autoridade Municipal quando ne cessário; 
• Realizar a triagem e o encaminhamento das partes de  acordo com os assuntos 

apresentados; 
• Providenciar o material necessário a reunião; 
• Estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição; 
• Executar outras tarefas correlatas.  
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio  
Experiência: Nenhum 
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Cargo: 
TECNICO AGROPECUARIO 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Prestar assistência e orientação aos lavradores e c riadores, bem como auxiliar 
no trabalho de d efesa sanitária animal e vegetal, conservação e pro teção do solo; 
manutenção da água.  
• Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, trabalhos de 
conservação do solo com práticas apropriadas para s istema de micro bacias, bem 
como meios de defesa e tratamento contra pragas e m oléstias nas plantas;  
• Realizar culturas experimentais através do plantio de canteiros, bem como 
efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a 
conveniência da introdução de novas cul turas e equipamentos indicados para cada 
lavoura, bem como a manutenção e conservação dos me smos;  
• Orientar os criadores, fazendo demonstrações de prá ticas sobre métodos de 
vacinação, de criação e contenção de animais, bem c omo sobre processos de limpeza 
e desinfecção de estábulos, baias, tambos;  
• Auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e t ratamento dos animais, 
controlando a temperatura, administrando remédios, aplicando injeções, 
supervisionando a distribuição de alimentos; colabo rar na experiment ação 
zootécnica; 
• Colaborar na organização de exposições rurais; acom panhar o desenvolvimento da 
produção de leite e verificar o respectivo teor de gordura; dar orientação sobre 
industriais rurais de conservas e laticínios; 
• Executar tarefas afins.  

Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio Técnico com registro no conselho 
Experiência: Nenhum 
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CARGO: 
TELEFONISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Receber e efetuar ligações externas e internas;  
• Realizar estatísticas diárias das ligações;  
• Localizar servidores através de ramais;  
• Prestar informações aos usuários; 
• Anotar e transmitir recados, mensagens e outros; 
• Executar tarefas determinadas pelos seus superiores  hierárquicos.  
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: Nenhum 

 
Cargo: 
TESOUREIRO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Analisar e organizar dados e documentos para preenc himento de formulários, 
guias, relatórios, processos, fichas, entre outros,  de acordo com padrão 
previamente estabelecido. 

• Elaborar gráfi cos e/ou levantamentos estatísticos, fazendo anális e dos dados 
inseridos, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão com relação a 
novos rumos da atuação. 

• Planejar os serviços administrativos de sua área de  atuação, atendendo metas 
previamente estabelecidas. 

• Atender ao público, orientando ou prestando informa ções necessárias.  
• Manter superior imediato informado sobre o desenvol vimento dos trabalhos e 

resultados alcançados para possibilitar a avaliação  da área de atuação. 
• Desempenhar tarefas correlatas a critério de seu su perior imediato. 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelec idos pela administração. 
• Receber e pagar em moeda corrente; 
• Receber, guardar e entregar valores; 
• Efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devido s, prestando contas; 
• Efetuar autenticação mecânica; 
• Efetuar balancetes e demonstrativos do trabalho rea lizado e importâncias 

recebidas e pagas; 
• Movimentar fundos, conferir e rubricar documentos; 
• Informar, dar pareceres e encaminhar processos rela tivos à competência da 

Tesouraria; 
• Endossar cheques e assinar conhecimentos e demais d ocumentos relativos ao 

movimento de valores; 
• Ser o responsável pela movimentação da conta caixa e das contas bancá rias do 

ente; 
• Preencher e assinar cheques bancários; 
• Efetuar tarefas afins ao movimento de valores, assu mindo as 
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responsabilidades relativas; 
• Resignar as receitas Publicas; 
• Proceder às conciliações bancárias; 
• Executar outras atividades correlatas ou determinad as. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 
Experiência: Nenhum 
Responsabilidade/Supervisão: Baixo 

 
Cargo: 
TRATORISTA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Operar tratores e/ou reboques, para carregamento e/ ou descarregamento de 
materiais, roçada de te rrenos e vias publicas, limpeza e pulverização com 
herbicida, a fim de manter a cidade em perfeitas co ndições de higiene e limpeza. 
• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, 
colocando em pratica as medidas de segurança rec omendadas, para a operação e 
estacionamento da maquina. 
• Efetuar a limpeza e lubrificação das maquinas e seu s implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante, para assegu rar seu bom funcionamento. 
• Conduzir tratores providos ou não de impleme ntos diversos, como laminas, 
maquinas varredoras ou pavimentação, dirigindo- o e operando o mecanismo de tração 
ou impulsão, para movimentar cargas e executar oper ações de limpeza ou similares. 
• Registrar as operações realizadas, anotando os tipo s e os perío dos de trabalho, 
para permitir o controle dos resultados. 
• Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo d iesel, observando o nível do 
óleo lubrificante e lubrificando as partes necessár ias, utilizando graxa, para 
mantê-las em condições de uso. 
• Zelar pe la guarda, conservação e manutenção dos equipamento s e materiais que 
utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo carteira de Habilitação “c” 
Experiência: Nenhuma 
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CARGO: 
MÉDICO VETERINARIO 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenç as dos animais, realizando 
exames clínicos e de laboratório, assegurando a sanidade individual e 
coletiva dos animais; 

• Realizar cirurgias; 
• Fazer profilaxia de doenças (vacinação, quarentena,  vermifugações, etc); 
• Realizar controle de ectoparasitas (pulverizações),  diagnóstico e controle de 

zoonoses (brucelose, tuberculose, leptosp irose, blue tongue, etc), controle 
sanitário de instalações e controle reprodutivo; 

• Realizar inspeção sanitária de alimentos de origem animal destinados à 
alimentação; 

• Elaborar laudos técnicos destinados às Entidades e Órgãos Públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, quando da apreensão, óbi tos, permutas, recebimentos 
ou doações de animais deste ou para o zoológico; 

• Realizar manejo relativo à associação e locação de animais; 
• Desenvolver e executar programas de nutrição animal , formulando e balanceando 

as rações, baixando o índice de conversão alimentar ; 
• Desenvolver projetos que viabilizem a reestruturaçã o de alguns recintos, 

levando inclusive à diminuição do custo com aliment acão; 
• Realizar manejos de dejetos; 
• Realizar diagnósticos sorológicos, coprológicos e atividades de pesquisa 

junto às Entidades e Órgãos Públicos Federais, Esta duais e Municipais; 
• Controlar entrada e saída de animais no zoológico; 
• Realizar inspeção de gado a ser abatido no Matadour o Municipal; 
• Orientar o sistema de vacinação anti-rábica, dirigi r servi ços de apreensão de 

cães vadios e triagem a ser estabelecida; 
• Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fome nto e assistência técnica 

relacionada com a saúde pública; 
• Estabelecer métodos de controle de zoonoses no toca nte às doenças ani mais 

transmissíveis ao homem; 
• Proceder ao controle das zoonoses, efetivando levan tamento de dados, 

avaliação epidemiológica, programação, execução, su pervisão e pesquisa, para 
possibilitar a profilaxia dessas doenças; 

• Auxiliar no controle da Leishmaniose j unto ao Centro de Zoonoses do 
município; 

• Controlar entrada e saída de animais no Centro de C ontrole de Zoonoses; 
• Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada a vet erinária, realizando 

estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de labora tório, 
para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológi co de ciência veterinária;  

• Orientação aos proprietários sobre medidas sanitári as que devem ser adotadas, 
alimentação adequada e cuidados especiais com cria;  

• Responsabilizar-se por formulário de preparação de rações de animais; 
• Orientar e supervisionar o trabalho de equipe de se rvidores auxiliares; 
• Promover Campanhas Educativas de prevenção à doença  animal e controle de 

natalidade (castração e aplicação anticoncepcionais ); 
• Realizar inspeção sanitária de estabelecimentos industriais e comerciais 

(clínicas veterinárias, comércio de rações, etc), r ecreação e esportivas ou 
qualquer outro fim de animais ou produto de sua ori gem; 

• Inspeção e fiscalização sanitária, higiênica e tecn ológica nos setores em que 
se manipula produtos de origem animais, tal como le ite, peixe, ovos e mel; 
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• Assessorar superiores e equipes multi-profissionais ; 
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipa mentos e bens públicos que 

estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem  como, zelar pela 
economicidade de material e o bom atendimento públi co; 

• Manter- se atualizado, participando de cursos, treinamentos  e aperfeiçoamentos 
profissionais; 

• Cumprir as determinações superiores, representando,  imediatamente e por 
escrito, quando forem manifestamente ilegais; 

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenh ar, com zelo e presteza, 
os trabalhos que forem atribuídos; 

• Executar serviços afins. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior Específico 
Experiência: Nenhum 

 
 

CARGO:  
VIGIA  
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Exercer a vigilância de prédio e veículos públicos,  nos estacionamentos, 
edifícios públicos e outros estabelecimentos, perco rrendo- os sistematicamente, 
inspecionando suas dependências, para evitar incênd ios, roubos, ent rada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades;  
• Controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e  encaminhar para os lugares 
desejados;  
• Escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções s imples nos locais de 
trabalho;  
• Atender as chamadas telefônicas e anotar recados; 
• Investigar todas as condições anormais que tenham o bservado; 
• Levar o conhecimento das autoridades competentes qu aisquer irregularidade 
verificada; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 
utiliza. 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Especificações: 
Escolaridade:  Ensino Fundamental Completo 
Experiência:  Nenhuma 
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EMPREGO: 
PROFESSOR ADJUNTO 
 

 
 

Descrição Detalhada 

•  Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em con junto com os demais 

docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino  da disciplina e sua carga 

horária, seja substituindo outros professores, seja  auxiliando-os na sala de 

aula;  

• Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do  aproveitamento escolar 

dos alunos;  

• Atender os alunos em horários de entrada e saída do s períodos, intervalos 

de aulas, recreio e refeições, na higiene pessoal e  locomoção, sempre que 

necessário, e nos horários estabelecidos pela equip e diretora;  

• Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; 

• Colaborar no atendimento ao público, inclusive enca minhando pais e 

munícipes à secretaria da escola. 

• Auxiliar os professores em aula, nas solicitações d e material escolar ou de 

assistência aos alunos.  

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos mat eriais e equipamentos 

que utiliza; 

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento estabelecidos 

pela Instituição;  

• Executar tarefas afins, a critério de seu superior imediato.  

Especificações 
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou No rmal Superior com habilitação 
no magistério  
Experiência: Nenhuma 
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EMPREGO: 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 
 

Descrição Detalhada 

• Participar da elaboração, execução e avaliação da p roposta pedagógica da 

unidade; 

• Organizar e promover as atividades educativas em es tabelecimentos de 

educação infantil, levando as crianças a exprimirem -se através de atividades 

recreativas e culturais, visando seu desenvolviment o integral, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social;  

• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a prop osta pedagógica da 

escola; 

• Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

• Estabelecer e implementar estratégias de recuperaçã o para os alunos de 

menor rendimento; 

• Ministrar as horas-aula estabelecidas de acordo com  o plano de trabalho e 

com as diretrizes da educação municipal; 

• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

• Colaborar com as atividades de articulação da escol a com as famílias e 

comunidade; 

• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao at endimento dos fins 

educacionais da escola e ao processo de ensino-apre ndizagem. 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato.  

Especificações 
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou No rmal Superior com habilitação 
no magistério da Educação Infantil 
Experiência: Nenhuma 
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EMPREGO: 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL  
 

 
 

Descrição Detalhada 

• Participar da elaboração, execução e avaliação da p roposta pedagógica da 

unidade; 

• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pl eno desenvolvimento do 

aluno; 

• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a prop osta pedagógica da 

escola; 

• Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

• Estabelecer e implementar estratégias de recuperaçã o para os alunos de 

menor rendimento; 

• Ministrar nos dias letivos as horas-aula estabeleci das; 

• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

• Colaborar com as atividades de articulação da escol a com as famílias e 

comunidade; 

• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao at endimento dos fins 

educacionais da escola e ao processo de ensino-apre ndizagem; 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato.  

Especificações 
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou No rmal Superior com habilitação 
no magistério dos anos iniciais do Ensino Fundament al 
Iniciativa: Media 
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EMPREGO: 
JARDINEIRO 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: fazer o planti o de sementes e mudas de 
diversas espécies vegetais; fazer o plantio de flor es, árvores, arbustos e 
outras plantas ornamentais; aparar grama, limpar e conserva r os jardins; 
efetuar a poda das plantas; regar as plantas; aplic ar inseticidas por 
pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e 
moléstias; fazer reformas de canteiros. 

• Atender ao programa cidade limpa, realizando os tra balhos de a cordo com o 
cronograma estipulado pela lei; 

• Executar serviços de ornamentação em canteiros. 
• Responsabilizar- se pelo controle e utilização dos equipamentos uten sílios e 

materiais de jardinagem, colocados à sua disposição . 
• Zelar pela guarda, conservação e ma nutenção dos equipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 

Especificações 
Escolaridade:  Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência:  Nenhuma 
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EMPREGO:  
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Auxilia r nas atividades recreativas das crianças da creche , incentivando as 
brincadeiras em grupo como brincar de roda, de bola , pular corda e outros 
jogos, para estimular o desenvolvimento físico e me ntal das mesmas; 

• Atuar como um facilitador do desenvolvimento integral da criança, adotando 
uma atitude pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma relação 
segura, estável e afetiva que contribua para a form ação de uma auto- imagem 
positiva e saudável.  

• Participar da elaboração, execução e avaliação do p l ano de gestão da escola, 
bem como conhecer as diretrizes da Secretaria de Ed ucação e Cultura.  

• Auxiliar os professores na execução das atividades pedagógicas e recreativas 
diárias. 

• Cuidar da higiene, repouso e bem estar das crianças , ministrando sua 
alimentação de acordo com a orientação do profissio nal responsável.  

• Acompanhar e auxiliar no registro do desenvolviment o da criança, a fim de 
subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do trabalh o. Auxiliar no 
recebimento e acompanhamento da criança diariamente  n a sua entrada e saída 
da unidade.  

• Auxiliar e orientar as crianças no controle de suas  necessidades 
fisiológicas. Acompanhar o sono/ repouso da criança , permanecendo vigilante 
durante todo o período do sono/repouso.  

• Acompanhar e informar professores, equi pe gestora e pais sobre possíveis 
doenças, bem como todo trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças sob 
sua responsabilidade. 

• Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do es paço, dos materiais e 
brinquedos.  

• Ter conhecimentos básicos da Lei de Di retrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº9394/96), do Referencial Curricular Nacional  para a Educação 
Infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e  dos Processos de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. 

• Auxiliar nas atividades pedagógicas que visam o des envolvimento da criança; 
• Entregar e acompanhar as crianças aos pais ou respo nsáveis no final do dia; 
• Executar outras tarefas correlatas que lhe forem es tabelecidas pelo superior 

imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com 

habilitação no magistério dos anos iniciais do Ensi no Fundamental 
Experiência: Nenhuma 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

PP  RR  EE  FF  EE  II  TT  UU  RR  AA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL  DD  EE  RR  UU  BB  II  NN  ÉÉ  II  AA  
C.N.P.J 45.135.043/0001-12 

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099 
EMAIL: gabinete@rubineia.sp.gov.br 

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 

EMPREGO: 
Agente de Serviços Pesados 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar serviços rotineiros como: carregar, transp ortar e entrega r 
materiais;  

• Trabalhar com instrumentos na abertura e cobertura de valas;  
• Trabalhar na limpeza (carpir, lavar, varrer, recolh er entulhos, etc.) de 

logradouros públicos, terrenos baldios e áreas verd es;  
• Auxiliar nos serviços em vias públicas – pavimentaç ão, preparo de solo, 

etc.; 
• Auxiliar na Execução de tarefas diversas, de natureza repetitiva, envolvend o 

trabalhos de obras e/ou operacionais, como ajudante  de pedreiro.   
• Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados;  
• Auxiliar nas construções, ampliações, operações e m anutenções e recobrimento 

de valas, carregamento de tubos e materiais diverso s, preparo e colocação de 
argamassas e concretos.  

• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 
pela ordem, organização e limpeza dos mesmos; 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhuma 
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CARGO:  
Agente Controlador de Vetores  
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atividade s de vigilância, prevenção e controle de doenças, o bservando as 
diretrizes do SUS e do Município, mais especificame nte, nas questões de 
controle de vetores (vigilância epidemiológica); 

• Orientar a população como manter os quintais limpos , sem acúmulos de li xo ou 
água parada em vasos e outros recipientes para evit ar a proliferação de 
mosquitos da dengue; 

• Ajudar no controle de vetores percorrendo todos os bairros, visitando 
residências, efetuando serviços de aplicação de pro dutos químicos  
utilizando equipamen tos apropriados, no combate a vetores como mosquito s 
transmissores de doenças como a dengue, leishmanios e e outras doenças 
transmitidas por insetos;  

• Atuar na promoção da saúde com base nas diretrizes do SUS e do Município; 
• Expedir relatórios sobre as atividades executadas; 
• Expedir notificações nas situações de irregularidad e;  
• Realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população 

acerca dos procedimentos pertinentes, visando evita r a formação e o acúmulo 
de focos transmissores de moléstias infectocontagio sas 

• Aplicar substâncias antiparasitárias em animais, pr eparando a solução 
segundo orientação recebida e utilizando pulverizad ores e outros materiais 
apropriados 

• Fazer a limpeza de canis, pocilgas e instalações se melhantes, pertencentes à 
Prefeitura, removendo e retirando excrementos e det ritos, lavando e 
desinfetando pisos, paredes, comedouros e bebedouro s, utilizando os 
materiais de limpeza adequados 

• Realizar testes com produtos químicos em laboratóri o e campo, para 
identificação das espécies de animais peçonhentos e  transmissores de doenças 
infectocontagiosas 

• Realizar palestras, quando necessário e participar de programas de controle 
de doenças, tais como, raiva animal, dengue, roedor es e agravos, entre 
outros; 

• Participar da campanha do arrastão no recolhimento de entulhos (materiais 
velhos descartados) nas residências da cidade; 

• Zelar pelas condições de saúde dos animais, observa ndo-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imedi ato para evitar a 
contaminação dos demais e solicitando orientação qu anto à medicação a ser 
ministrada; 

• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: Nenhuma 
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CARGO: 
MONITOR ESPORTIVO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Participar do planejamento, da coordenação e da ava liação das ações 
desenvolvidas pela saúde pública municipal; 

• Desenvolver Educação Física relacionada à saúde, co nceitos e aplicações, 
relação entre intensidade e duração da atividade fí sica enquanto elemento 
beneficiador da melhoria da saúde;  

• Prescrever, monitorar e acompanhar exercícios de mu sculação, ginástica, 
hidroginástica e natação aos participantes do Projet o Multidisciplinar de 
Prevenção ao Sobrepeso e à Obesidade;  

• Desenvolver programas voltados à promoção de ativid ades físicas, esportivas 
e de lazer para crianças, adolescentes, adultos e i dosos;  

• Promover atitudes éticas, reflexivas, críticas, ino vadoras e democráticas;  
• Intervir no processo de produção, transformação e d ifusão de conhecimentos 

nas Áreas de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúd e, visando atender as 
necessidades e expectativas da comunidade; 

• É dever de o profissional participar de cursos, pal estras e encontros 
convocados pela Secretária Municipal de Saúde; 

• Trabalhar em projetos sociais que venham a melhorar  a auto- estima da pessoa, 
socialização do indivíduo, integrando-o a comunidad e; 

• Trabal har com idosos estimulando a pratica do exercício f ísico diário, 
verificando a carga e quantidade a ser realizado;   

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão e pelo código 
de ética da profissão. 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior bacharelado em Educaç ão Física/licenciatura plena  
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Cargo: 
ZELADOR 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Zelar pelo bom funcionamento do serviço público;  
• Abrir e fecha r portões dos prédios municipais, bem como controla r o horário 

de visitas;  
• participar do trabalho de caiação de muros, paredes  e similares; 
• Executar serviços de limpeza e conservação, varrendo e recol hendo materiais, 

instrumentos e equipamentos que utiliza; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 

Especificações: 

Escolaridade:  Ensino Fundamental  
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Cargo: 
Assistente Jurídico 

Código:  
 

Descrição Sumária 

Auxiliar o Assessor jurídico, nos trabalhos referen tes ao jurídico do Município.  

Descrição Detalhada 

• Auxiliar o Assessor Jurídico a representar a Mu nicipalidade em todos os 
graus de jurisdição; 

• Auxiliar na prestação de assessoria jurídica ao Pre feito Municipal, aos 
demais Departamentos Municipais e quaisquer outros Órgãos da administração, 
quando solicitada; 

• Assistir a elaboração de minutas de contrat os, convênios e escrituras em que 
for parte a Prefeitura, e realizar as correções qua ndo devidas; 

• Assistir os processos licitatórios; 
• Apreciar e emitir parecer quaisquer questões de for o interno ou externo que 

envolva ações da administração pública municipal; 
• Cumprir demais atribuições que lhe forem conferidas  em Lei ou Regulamentos; 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão e pelo código 

de ética da profissão; 
• Executar atividades correlatas, a critério de seu s uperior imediato . 

Especificações 
Escolaridade:  Curso superior em Direito com registro na OAB/SP 
Experiência:  nenhuma 
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EMPREGO: 
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Participar da elaboração, execução e avaliação da p roposta pedagógica da unidade; 

• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pl eno desenvolvimento do aluno; 

• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a prop osta pedagógica da escola; 

• Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

• Estabelecer e implementar estratégias de recuperaçã o para os alunos de menor 

rendimento; 

• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecido s; 

• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

• Colaborar com as atividades de articulação da escol a com as famílias e comunidade; 

• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao at endimento dos fins educacionais 

da escola e ao processo de ensino-aprendizagem; 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato.  

Especificações 
Escolar idade: Licenciatura Plena em Educação Física ou lic enciatura em Educação 

Física 
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CARGO: 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Auxiliar o Contador em todas as suas atividades; 
• Executar as atividades rotineiras de : empenho das despesas; registro das 

receitas;  
• Conciliação das contas bancárias;  
• Consistência dos dados recebidos;  
• Prestação de contas; suprir as despesas com dotaçõe s;  
• Controlar os gastos das unidades orçamentárias;  
• Auxiliar na elaboração dos demonstrativos contábeis ;  
• Inserção de dados em sistema informatizado;  
• Elaboração de controles em geral;  
• Fornecer reserva de dotação para licitações; 
• Providenciar de forma antecipada o fornecimento das  documentações 

necessárias ao atendimento do Tribunal de Contas de  São Paulo; 
• Realizar os lançamentos e acompanhamentos do projet o Audesp; 
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equ ipamentos e materiais que 

utiliza. 
• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões 

definidos; 
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio Técnico em Contabilidade  com CRC 
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CARGO: 
COORDENADOR CRAS 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços , o registro de 
informações e a avaliação das ações, programas, pro jetos, serviços e 
benefícios;  

• Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os f luxos e procedimentos 
para garantir a efetivação da referência e contrarr eferência;  

• Coordenar a execução das ações, de forma a manter o  diálogo e garantir a 
participação dos profissionais, bem como das famíli as inseridas nos serviços 
ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de servi ços no território;  

• Definir, com participação da equipe de profissionai s, os critérios de 
inclusão, acompanhamento e desligamento das família s, dos serviços ofertados 
no CRAS;  

• Coordenar a definição, junto com a equipe de profis sionais e representantes 
da rede socioa ssistencial do território, o fluxo de entrada, acom panhamento, 
monitoramento, avaliação e desligamento das família s e indivíduos nos 
serviços de proteção social básica da rede socioass istencial referenciada ao 
CRAS; 

• Promover a articulação entre serviços, t ransferência de renda e benefícios 
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  

• Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-
metodológicos de trabalho social com famílias e dos  serviços de convivência;  

• Contribuir para avalia ção, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiênc ia 
e impactos dos programas, serviços e projetos na qu alidade de vida dos 
usuários;  

• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões 
definidos; 

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos  pelo órgão. 
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Superior em Assistência Social   
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CARGO:  
VISITADOR SANITÁRIO  
 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Atividades de vi gilância, prevenção e controle de doenças, observan do as 
diretrizes do SUS e do Município, mais especificame nte, nas questões de 
saneamento (água, esgoto, coleta de lixo) e de vigi lância sanitária 
(fiscalização de estabelecimentos que forneçam alim entação, remédios, etc.); 

• Atuar na promoção da saúde com base nas diretrizes do SUS e do Município; 
• Expedir relatórios sobre as atividades executadas; 
• Expedir notificações e fazer autuações com aplicaçõ es de multas nas 

situações de irregularidade; 
• Cuidar para que o sistema de água e esgoto do município atenda as e xigências 

sanitárias e de consumo humano; 
• Cuidar para que o sistema de coleta de lixo atenda às exigências sanitárias; 
• São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessár ios à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio 

 
 

Cargo: 
FERRAMENTEIRO 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Compreende o conjunto de atribuições que s e destinam a zelar pela guarda e 
conservação das ferramentas de uso comum, como fazer a distribuição de 
ferramentas aos diversos setores, bem como o seu re colhimento ao final do 
expediente ou de cada serviço;  

• Zelar pela limpeza e conservação das ferramentas; c omunicar à autoridade 
superior qualquer dano ou extravio de ferramentas e /ou utensílios;  

• Executar outras atribuições afins. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Experiência: nenhuma 
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Cargo:  
AUXILIAR BIBLIOTECA  

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Executar atividades rotineiras como: atender aos le itores auxiliando- nos na 
obtenção de seus livros;  

• efetuar o registro dos empréstimos dos livros; inse rir dados em sistema 
informatizado ou não;  

• fiscalizar o comportamento dos leitores na bibliote ca;  
• fiscalizar a entrega dos livros na data estipulada;   
• auxiliar na organização das estantes; repor nas est antes os livros 

devolvidos;  
• manter atualizado dos fichários e catálogos da bibl ioteca;  
• manter os livros limpos e em boas condições;  
• Executar outras tarefas correlatas. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Experiência: Nenhuma 

 
 
 
 

CARGO: 
COLETOR DE LIXO 

Código: 
 

Descrição Detalhada 

• Realizar coleta de lixo domiciliar, industrial e en tulhos, realizar a 
coleta seletiva, acompanhar o lixo até seu destino final cuidando ta mbém da 
sua deposição de acordo com as leis vigentes; 

• Zelar pela conservação dos utensílios e equipamento s utilizados nos 
trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mante ndo-os em ordem. 

• Orientar a população a destinar adequadamente o lix o; 
• Executar trabalhos braçais sem especialização previ stos nas atribuições de 

agente de serviços gerais; 
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comport amento definidos pelo 

órgão. 
• São responsáveis pela utilização d os EPI’s necessários à suas atividades, 

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de t rabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato; 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Experiência: Nenhum 
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CARGO: 
MONITOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS 
 

Código:  
 

Descrição Detalhada 

• Organizar, coordenar e executar oficinas específica s de Música em geral 
nas modalidades de instrumentos eletrônicos, corda,  sopro e percussão e 
teclado, desenvolvendo o potencial interpretativo d os alunos;  

• Realizar um trabalho que desenvolva no aluno uma pr ática saudável e bem 
orientada do tocar através de um método prático e d inâmico;  

• Explorar os recursos que proporcionam ao aluno o de senvolvimento técnico 
musical erudito e popular do instrumento;  

• Ministrar aulas em cursos de música a alunos, trans mitindo as técnicas 
adequadas para desenvolver- lhes as aptidões musicais e criar condições 
para interpretarem corretamente peças musicais; 

• Procurar conhecer os recursos existentes na comunidade para inclusão da 
criança, adolescente e de sua família; 

• Promover junto aos técnicos do encaminhamento dos a dolescentes para 
programas de aprendizes e o encaminhamento das famí lias para cursos 
profissionalizantes e oportunidades de inclusão pro dutiva; 

• Envolver a família e a comunidade no processo socio educacional da criança 
ou adolescente; 

• Avaliar o desenvolvimento dos grupos perante o plan ejamento 
socioeducativo; 

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu supe rior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Médio P/ Magistério comprovação  de profundo conhecimento 

musical; 
 
Rubineia – SP, 30 de março de 2012. 
 
 
 
 

APARECIDO GOULART 
Prefeito Municipal 
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Anexo IV - Lei Complementar n. 081/2012- Tabela de Referencias  

  

Referência Valor 
1 700,00 
2 750,00 
3 800,00 
4 900,00 
5 1.000,00 
6 1.050,00 
7 1.100,00 
8 1.200,00 
9 1.300,00 

10 1.400,00 
11 1.500,00 
12 1.600,00 
13 1.800,00 
14 2.000,00 
15 2.200,00 
16 2.800,00 

Rubineia - SP, 30 de março de 2012. 

Aparecido Goulart 
Prefeito Municipal 

 


