
III - Funcao Publica, 0 conjunto de atividades administrativas temporarias
conferidas a urn seryidor, na forma da lei. .

~ 4° - Os cargos publicos, acessiveis a todos os brasileiros, sao criados
or lei, em numero certo, com denominacao propria e vencimento pagos pelos cofres

publicos, para provimento em caniter efetivo au em comissao.

II - Cargo Publico, como unidade basica da estrutura organizacional, 0
conjunto de atribuicoes e responsabilidades cometidas a urn servidor.

I - Servidor Publico, a pessoa legalmente investida em cargo publico, em
carater efetivo ou em comissao, ou designada para 0 exercicio de funcao publica.

Art. 3° - Para os efeitos desta lei considera-se:

Art. 2° - 0 Plano de Cargos abrange as atividades decorrentes das
atribuicoes estabelecidas para os Departamentos Municipais, 0 Gabinete do Prefeito, a
Assessoria, os Assistentes e os Setores.

.~~niB!:.'!f()_i!gi~2,=Q..r~gi"11:?:~j:t:l,rjQt~().~_.gl:l~,_~~!.~!~_~l!1:J1!!~tido~os s~rvidor~~
!!!.~~~ip_C!t~.,~"_()_4~_,~_()p:~g_M,~'t~()..Q~.s.1~i~_<!_()_n!!1J,~n~9_(~~1)·

Art. 1° - Fica instituido 0 Plano de Cargos, (;arreiras, yencimento~, 0

Quadro Geral "e"os'Qliiidros'EsiJeCificos dos servido~es publicos d~ Murricipio 'de's~;J~~~'
da 1?~!I~"_-=MG, destinado a organizar os cargos publicos de provimento efetivo e de
provimento em comissao, fundamentado nos principios de qualificacao profissional e de
desempenho, com Cl: finalidade de assegurar a continuidade da acao administrativa e a
eficiencia do service publico .

CAPITULO I
DisposicoesPreliminares

Faco saber que a Camara Municipal de Sao Jose da Barra (MG) aprovou e
eu, Joao Alves Passos, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei complementar:

INSTITUI 0 PLANO DE CARGOS, CARREIRAS,
VENCIM:ENTOS, 0 QUADRO GERAL E OS
QUADROS ESPECiFICOS DOS SERVIDORE S
PUBLICOS DO MUNICiPIO DE SAO JOSE DA
BARRA-MG E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Lei Complementar n° 03, de 29 de setembro de 1998.
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II - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo e respectivos PIanos de
Carreira, ANEXOS ille IV;

I - Quadro de Cargos de Provimento em Comissao ANEXOS I e II;
TABELADE VENCIMENTO;

Art. 10° - 0 Quadro Geral e composto pelos seguintes Quadros Especificos:

Alt. 9° - 0 Quadro Gera! de Pessoal e 0 conjunto de cargos que define em
seus aspectos qualitativo e quantitativo, a forca de trabalho necessario ao desempenhodas
atividades normais e especificas dos orgaos.

CAPITULO III
DoQuadro Geral

Art. 8° - A carreira e denominada de acordo com as atividades funcionais
proprias da area operacional a que se destina.

§ 4° - Classe de cargo isolado e aquela que e unica em sua categoria, em
funcao da natureza das atribuicoes e exigencias dos services.

§ 3° - Serie de classes e 0 conjunto de classes de atividades da mesma
natureza, dispostas hierarquicamente de acordo com 0 grau de dificuldade dos deveres e das
responsabilidades.

§ 2° - As classes sao isoladas ou se dispoe em serie.

§ 1° - As classes sao desdobradas em Padroes, a que correspondem os
respectivos vencimentos.

Art. 7° - Classe e a divisao basica da carreira que agrupa os cargos da
mesma denominacao, atribuicoes da mesma natureza e 0mesmo grau de responsabilidade.

Art. 6° - As carreiras compreendem classes de cargos do mesmo grupo
profissional, reunidas em segmentos distintos, de acordo com a escolaridade exigida para 0
ingresso, nos niveis basico, medio e superior.

Art. 5° - As carreiras sao organizadas em classes de cargos dispostas de
acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuicoes, guardando
correlacao com a finalidade do orgao a que devam atender.

CAPITULO II
Das Carreiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
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Art. 19 - Os cargos de provimento efetivo desta prefeitura, sao acessiveis

Art. 18 - As classes de cargos de provimento efetivo sao organizadas em
carreiras e sao privativas dos servidores concursados.

Art. 17 - Salvo as hipoteses de promocao e acesso, a investidura em cargo
publico de provimento efetivo depende de aprovacao previa em concurso publico de provas
e titulos na forma do respectivo Edital, obedecida rigorosamente a ordem de classificacao.

Art. 16 - Os cargos de provimento efetivo de que trata esta lei sao providos
por meio de nomeacao, promocao ou acesso.

Art. 15 - Integram 0 Quadro de Cargos de Provimento Efetivo os cargos do
-....::::7----A-1Affi!=A-nl~,I-T.fJqHUA-e -aeerapaaha.esta.lei.

Secao II
Do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo

Art. 14 - Os cargos do Quadro de Provimento em Comissao constam dos
Anexos I e II desta lei, com a respectiva Tabela de Vencimento

Paragrafo Unico - 0 substituto fara jus ao vencimento do cargo em
comissao que exercer, proporcionalmente aos dias de efetiva substituicao.

Art. 13 - Os ocupantes de cargos de provimento em comissao serao
substituidos em seus afastamento temporarios por servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 12 - Os cargos de provimento em comissao, sao de livre nomeacao e
exoneracao do Prefeito.

IV - os de execucao, para desempenho de atividades auxiliares.

I - de direcao, assistencia e assessoramento situados nos niveis hierarquicos
superior;

II - os de direcao e assistencia, situados nos niveis hierarquicos
intermediaries;

III - os de assessoramento;

Art. 11 - Sao os seguintes os cargos que integram 0 Quadro de Cargos de
Provimento em Comissao:

Secao I
Do Quadro de Cargos de Provimento em Comissao

ESTADO DE MINAS GERAIS
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II - no programa de capacidade, a habilitacao do servidor para 0

desempenho eficiente das atribuicoes inerentes a classe superior a que ocupa;

I- no treinamento inicial, a preparacao dos servidores para 0 exercicio das
atribuicoes dos cargos iniciais das carreiras;

Art. 25 - A capacitacao profissional compreende programas de treinamento
--f---.,..-"b;e~se~n~v;:-;:;o:hV1:;:-m~e~nt:;::o::-,-:;i·ntegradasaos PIanos de Cargos, tendo como objetivo:

CAPIULOV
Da capacitacao profissional

Art. 24 - As pessoas portadoras de deficiencia, habilitadas em concurso
publico, serao nomeadas para as vagas que the forem destinadas no respectivo edital,
observada a exigencia de escolaridade, aptidao e qualificacao profissional exigida.

Art. 23 - 0 Edital Geral estabelecera os requisitos, os criterios os
procedimentos e formalidades processuais obrigat6rios para a realizacao de concurso
publico, e nenhum servidor contratado podera participar do concurso publico em vantagem
de pontuacao, em relacao aos demais concorrentes.

Art. 22 - Compete ao Departamento Municipal de Administracao e Financas
a realizacao e normatizacao dos concursos publicos para 0 ingresso nas carreiras dos
Quadros Especificos da Prefeitura Municipal.

CAPITULO IV
Do concurso Publico

Art. 21 - As carreiras englobam as varias classes de cargos vinculadas aos
niveis de escolaridade.

III - de myel basico, comprovante de escolaridade ate a 8a serie do 10 grau,
segundo dispuser ° regulamento.

II - de nivel medio, certificado de conclusao do curso de 2° grau e
habilitacao legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada;

I- de nivel superior, diploma de curso superior e habilitacao legal quando se
tratar de atividade profissional regulamentada;

Art. 20 - Constituem requisitos de escolaridade para 0 ingresso no cargos:

aos brasileiros, e 0 ingresso dar-se-a no primeiro nivel da classe inicial da carreira,
atendidos os requisitos de escolaridade e habilitacao em concurso publico.
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probatorio.
Paragrafo unico - Nao concorre it promocao 0 servidor em estagio

a que concorre.
e) - possuir habilitacao exigida pela descricao da classe de cargo efetivo

Edital;
d) - ter sido aprovado em selecao competitiva intema, na forma do

promocao;
c) - nao ter sofrido punicao disciplinar nos 06 (seis) meses anteriores it

b) - ter no minimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo
exercicio no cargo, sem ter faltado a mais de 06 (seis) dias no periodo, nao computados os
afastamentos autorizados por lei;

a) - encontrar-se em efetivo exercicio do cargo, na classe
imediatamente inferior;

Art. 29 - Para candidatar-se it promocao, 0 servidor deve atender
cumulativamente os seguintes requisitos:

Art. 28 - No Plano de carreiras de cada area operacional, de acordo com 0

Anexo III desta lei, as promocoes em cada serie de classe VaG do nivel I ao nivel VITI, 0
que corresponde a urn acrescimo de 2%( dois por cento) na passagem de urn nivel para 0

outro, apos fl_:r~l~<l:c;aode desempenhoe s_ele_9aQcompetitivainterng.na forma do edital.

Art. 27 - Em cada classe os cargos de provimento efetivo se alinham
segundo simbolos designados por algarismo romano, em ordem crescente, aos quais
correspondente a promocao hierarquica, com 0 respectivo vencimento.

Art. 26 - Promocao e a elevacao do servidor de uma classe para 0 cargo
vago da classe imediatamente superior dentro da mesma serie de classe a que pertence, pelo
criterio de merecimento.

CAPITULO VI
Da Promocao

V - nos cursos de modo geral, a introducao permanente de tecnicas de
modernizacao, informatica e qualidade total.

IV - nos outros cursos regulares, 0 aperfeicoamento e especializacao do
servidor, para melhor desempenho de suas tarefas;

III - nos cursos de natureza gerencial, a habilitacao para 0 exercicio de
cargo em comissao de direcao, chefia, assessoramento e coordenacao;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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§ 2° - Outras normas para avaliacao do servidor serao objeto de
regulamento, a ser baixado pelo Prefeito, mediante Decreto.

§ 10 - A Comissao Especial de Avaliacao de Desempenho sera composta por
03 (tres) servidores, nomeados pelo Prefeito Municipal e de 03 (tres) servidores indicados
pelos funcionarios.

Art. 33 - A Avaliacao de Desempenho do servidor sera processada por Comissao Especial
que se reunira para preparar as avaliacoes, a selecao competitiva intema nos moldes de
concurso publico e emitir 0 parecer final de avaliacao.

II - edosno cadastro do servidor que comprovem aperfeicoamento em cursos de
capacita~ao e desenvolvimento profissional.

I - assiduidade, pontualidade, dedicacao e interesse pelo service, observancia dos demais
deveres e especialmente a produtividade funcional.

Art. 32- A avaliacao deve medir 0 desempenho do servidor no cumprimento
de suas atribuicoes e sera realizada uma vez por ana pela Comissao de Avaliacao, levando
em consideracao:

CAPITULO VI
Da Avaliaeao de Desempenho

b) - ter cumprido os requisitos indicados no artigos 29 desta lei.

a)- estar em efetivo exercicio na condicao de titular do cargo efetivo;

Paragrafo unico - Para adquirir direito a acesso, deve 0 servidor:

Art. 31 - Acesso e a passagem do servidor a cargo vago de classe isolada
ou inicial da serie de classes, na hipotese de carreiras com identidade funcional.

CAPiTULO VII
Do Acesso

II - servidor mais idoso;

Art. 30 - Em caso de empate nos processos de promocao serao
considerados seguintes criterios de desempate:

*" I- maior tempo de service publico prestado ao Municipio de Sao Jose da
Barra e ao Municipio de Alpinopolis, estes quando aproveitados pelo municipio de Sao Jose
da Barra, por forca do Art. 28 da Lei Complementar Estadual n? 37, de 18 de Janeiro de
1995.

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



horas diarias.
§ 4° - A carga horaria dos cargos de medico e dentista e de 04 ( quatro )

§ 3° - A carga horaria semanal de trabalho de todos os cargos em comissao
e de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§ 2° - Nao havera reducao proporcional do vencimento quando a diminuicao
da jornada se fizer em virtude da lei.

§ 1° - Os professores e os supervisores pedag6gicos cumprirao jornada
semanal de24 (vinte e quatro) horas de trabalho.

Art. 39 - 0 valor atribuido a cada nivel de vencimento correspondente a
uma jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabaIho, excetuando-se os casos
em que a reducao da jornada se fizer em virtude de lei.

Art. 38 - A cada c1asse de cargo de provimento efetivo, corresponde um
nivel de promocao e urn simbolo de vencimento cujo valor e fixado na Tabela de
Vencimento constante do Anexo III.

Paragrafo unico - As vantagens pecuniarias, quando percentuais, incidem
exclusivamente sobre 0 Padrao de Vencimento.

Art. 37 - Remuneracao e 0 vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniarias, auferidas pelo servidor, permanentes ou temporarias, estabelecidas
em Lei.

Paragrafo unico - Nenhum servidor recebera, a titulo de vencimento,
importancia inferior ao salario minimo.

Art. 36 - Vencimento e a retribuicao pecuniaria devida ao servidor pelo
efetivo exercicio de cargo publico, correspondente ao padrao fixado em Lei.

CAPITULO IX
Do Vencimento e da Remuneracao

Art. 35 - Quando nao houver candidatos que satisfacam as condicoes
estabelecidas para 0 provimento por promocao, 0 provimento dos cargos publicos sent feito
mediante concurso publico ..

Art. 34 - Sen! conferido ao servidor 0 direto de recurso, no prazo de 15
(quinze) dias, caso nao concorde com 0 result ado da Avaliacao Final de Desempenho,
sendo que 0 processo de recurso de que trata este artigo podera ser acompanhado pela
entidade de classe ou representante oficial escolhido entre os servidores publicos.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



CAPITULO XI
Do Enquadramento

-kPanigrafo unico - 0 servidor com cargo de provimento efetivo, ~anl.jus. ao
adicional a partir do dia em que completar 0 periodo de 730 (setecentos e tnnta) dias,
contados da publicacao desta lei, exceto os servidores concursados pelo Municipio de
Alpinopolis, aproveitados por Sao Jose da Barra, por forca da Lei Complementar Estadual
de n" 37, de 18 de janeiro de 1995, por direito adquirido advindo da lei Municipal de
Alpinopolis de n° 1.342, de 17 de julho de 1995.

Art. 45 - 0 adicional por tempo de service e devido a razao de 2% (dois por cento) a cada
periodo de 730 (setecentos e trinta) dias efetivo exercicio de cargo 110 service publico,
incidente sobre 0 vencimento base.

CAPiTULO X
DoAdicional por Tempo de Service

II - pela continuidade de percepcao do vencimento de seu cargo efetivo
acrescido de 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo em comissao.

I - pelo vencimento do cargo em comissao;

Art. 44 - 0 titular de cargo de carater efetivo nomeado para exercer cargo em comissao
poder optar:

Art. 43 - Nos impediment os e ausencias temporarias das chefias, por periodo
superior a 15 (quinze) dias consecutivos, 0 substituto fara jus ao recebimento da
complementacao do vencimento correspondente a diferenca entre 0 vencimento de seu
cargo em comissao que ocupar interinamente, mediante designacao.

Art. 42 - 0 servidor tern direito, na faixa correspondente ao myel de sua
c1asse, a progressao de 01 (urn) grau de vencimento para cada 730 (setecentos e trinta) dias
de efetivo exercicio na c1asse do cargo.

Art. 41 - Nos casos de promocao ou acesso, fica assegurado ao servidor o
vencimento base do nivel da nova classe, podendo optar na respectiva faixa pelo grau de
vencimento correspondente ao de seu cargo efetivo, na data do acesso ou promocao,
acrescidos de 20% (vinte por cento) de seu valor; nesta hipotese de opcao, nao coincidindo
o novo valor com grau da nova faixa adota-se 0 grau subsequente.

Art. 40 - 0 servidor, pelo efetivo exercicro do cargo, tern direito,
exc1usivamente, ao vencimento base do nivel da respectiva classe quando da investidura, ou
ao vencimento segundo os artigos 41 e 42 desta lei, nos casos de promocao ou acesso.
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Art. 52 - Entende-se por lotacao 0 numero de servidores que deve ter
exercicio em cada orgao.

CAPITULO XII
Da Lotacao

§ 2° - De posse do parecer, em urn prazo de ate 5 (cinco) dias, 0 Prefeito
decidira ao final.

§ 10 - Apes recebido 0 recurso, 0 Prefeito Municipal tera 15 (quinze) dias
uteis para analisar e julgar a sua providencia. Se procedente, far-se-a 0 enquadramento
solicitado; se improcedente, encaminhar it Assessoria Juridica da Prefeitura que emitira
parecer a ser devolvido ao Prefeito com copia ao servidor em urn prazo de 10 (dez) dias
uteis.

Art. 51 - 0 servidor que se julgar prejudicado no enquadramento podera
apresentar recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de ate 15 (quinze). dias uteis pes a
.vlgencia desta Lei. - .

Art. 49 - No procedimento de enquadramento dos servidores atuais
provenientes de cargos anteriores e vedada a reducao de remuneracao, constituindo-se e
vantagem pessoal a diferenca porventura resultante entre 0 vencimento atual e do novo
cargo.

Art. 50 - Para 0 primeiro enquadramento previsto nesta lei, caso servidor
nao possua a escolaridade exigida para 0 exercicio do cargo ou funcao e ja estiver
executando atribuicoes correspondentes, devera ser dispensado deste requisito, exceto
quando se tratar de profissao regulamentada por lei federal que exija certificado de
conclusao de curso correspondente a funcao exercida a fim de atender a situacao de fato
pre-existente it data da vigencia desta Lei.

Paragrafo unico - 0 enquadramento a que se refere este artigo alcancara os
servidores que venham exercendo funcoes diversas das pertinentes it c1asse atual.

Art. 48 - Em carater excepcional e exc1usivamente para 0 primeiro
enquadramento, dar-se-a correcao de desvios de funcao nos termos desta lei.

b) - mediante correcao de desvios de funcao,

a) - diretamente, em cargo semelhante ou assemelhado ao interiormente
exercido na Administracao Direta Municipal, conforme 0 disposto no Anexo III e IV ;

Art. 47 - Da-se 0 enquadramento:

Art. 46 - Para efetivo de enquadramento, 0 servidor titular de cargo de
provimento efetivo, passa a titular de classe de cargo de provimento efetivo previsto no
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos instituido por esta lei.
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Art. 63 - Apos a realizacao do concurso publico previsto na Constituicao
Federal os servidores, aprovados e nomeados, passarn a ocupar os cargos previstos nesta

Art. 62 - As despesas com a execucao desta lei correcao por conta dos
creditos orcamentariosproprios consignadosno orcamentovigente.

Art. 61 - Ficam prorrogados ate a realizacao de concurso publico a ser
promovidopelo municipio,os contratos celebradospor prazo determinado,com base na Lei
Municipal n." 06, de 12 de fevereiro de 1997, mesmo aqueles que ja tenham sido
prorrogado por uma vez.

'* Art. 60 - Os atuais servidores concursadospelo Municipiode Alpinopolise
aproveitados pelo Municipio de Sao Jose da Barra, por forca do artigo 28 da Lei

-r-----:~m>druem~enn+nar;:--Eshidualn" 37, de 18 de janeiro de 1995, serao automaticamente
enquadradosno-novoplano, independentede novo concurso.

Art. 59 - 0 servidor enquadrado no novo plano, em c1asse a qual
corresponda grau de vencirnento maximo inferior ao vencimento que perceba na atual
situacao, tern direito it. diferencaa titulo de vantagernpessoal.

Art. 58 - A classe de professor e isolada, com vencimentosda faixa salarial
correspondente a constante do anexo III, inclusivepara as progressoes horizontais.

Paragrafo unico - 0 treinamento sera ministrado por organizacoes ou
tecnicos especializados,sediadosou nao no municipio.

Art. 57 - A Prefeitura promovera, por meio de cursos, estagios ou outras
formas de treinamento, 0 aperfeicoamentotecnico e cultural dos servidores a tim de ajusta-
10 desempenhode suas respectivastarefas.

Art. 56 - Ficarn aprovados e passam a fazer parte integrante desta lei os
Anexos I, II, III e IV

Art. 55 - Ficarncriados os cargos de provirnentoem comissao e os cargos
de carreira de provimentoefetivoconstantes dos AnexosI a IV, desta lei.

CAPITULO XIII
Das Disposicoes Finais e Transitorias

Art. 54 - Atendida sempre a convenienciado service, 0 Prefeito podera
alterar a lotacao do servidorex -oficioou pedido.

Art. 53 - 0 afastarnento do servidor do orgao em que estiver lotado, para
ter exercicioem outro so se verifica,observadasas peculiaridadedo Quadro Especifico e 0
Plano de Carreira, ouvido 0 seu dirigenteimediato.
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Sao Jose da Barra/MG, 29 de setembro de 1998

Art.67 - revogam-se as disposicoes em contrario.

Art. 66 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao,
retroagindo seus efeitos a 1° de setembro de 1998.

Art. 65 - 0 poder Executivo regulamentara esta Lei, expedindo os atos
necessarios aos seu cumprimento.

§ 2° - 0 enqudramento a que se refere 0 paragrafo anterior sera gradual na
medida da extincao dos postos telefonicos.

§ 1° - Os ocupantes dos cargos detelefonista e Mensageiro serao enquadros
quando da extincao dos cargos que ocupam, no cargo de Auxiliar Administrative.

Art. 64 - Os cargos de Mensageiro e Telefonista serao extintos na medida
em que forem sendo desativados os postos telefonicos mantidos pelo municipio.

lei.
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400.00
630.00
900.00

I
II
III

VencimentoNivel Salarial

TABELA DE VENCIMENTOS EM REAIS

ANEXOII
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04,
01
01

III-CC-4
III-CC-1
III-CC-1

. Rj.r~tQr.g.~.P~p-~Jl~m~~!Q_"
"..~.h~ft:tg~.J!E:1?mete._Q.QJ!{~y!!()J.
Assessor

NIVEL III

01
01'
04

II-CC-1
II-CC-1
II-CC- 4

Operador de Maquina Niveladora
Coordenador P~~~gQg!.~Q.
Diretor.de..EscolaMunicipal,

NivEL II

I-CC-1
I-CC-1 01
I-CC-1 .__Ql_
I-CC-'1 01
I-CC-1 01
I-CC-I 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01
I-CC-1 01

.-i,J::;.oordenadQLda.M~rJUld.a.E.SPQJf!r
.Operador deMaquina Carregadeira i

Encarregado de Estradas .Municipais
Sec. Adm. Dept". Mun.Educ.Esp.Lazer e Turismo.

vChefe do ..Setorde.Espcrte;
'\(Cheft!.49_.S~JQLg~J.Jipj1~2~Q_I:L~11}O)f(;lLifado\:.
Cl.l~fedo Setqr.d~ ~~.9l:!r§'Q§...HQ!TIf!1J_Q§..:\
Gh~feqq.$~t()I..(l_~..Arr~pC!d_('lQ~Q,~~
Chefe ~o Setqr.g~_.I~~oumria,
c~~t~_49$~t()r...deTransporte»
Chefe do Setor de Turismo

~, .• ,.,~,.,-.,~"..."-,,. ,.. ~,-'''...,_..".•.-------.~---:-~
G.~~f~,.gg...~~!9T,.ge,CullliII:1,·'
Encarregado de Suprimentos-i

NivEL I

QUANTIDADECOD.CARGO

QUANTIFICA<;AO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

ANEXOI
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Curso em nivel de 2° grau de ensino e/ou experiencia na area de atuacao.

Requisitos

Executar outras tarefas atribuidas pelo Prefeito;

Aprovar a escala de ferias dos funcionarios do Gabinete, bern como acompanhar 0 seu
desempenho;

Proferir despachos interlocut6rios e decisorios;

Sugerir e solicitar ao Prefeito as providencias que julgar necessarias para 0 born
andamerito do service sob sua direcao;

Promover 0 entrossamento do Gabinete do Prefeito com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura Municipal;

Cumprir e fazer cumprir as competencias previstas no Regimento Interno da Prefeitura
Municipal para sua area de atuacao,

Recepcionar visitantes e h6spedes da Prefeitura;

Coordenar os trabalhos de cornunicacao e redacao do Gabinete do Prefeito;

Coordenar a organizacao da agenda de atividades do Prefeito;

Coordenar os trabalhos de atendimento ao publico que procurar 0 Gabinete do Prefeito;

Representar oficialmente 0 Prefeito quando designado;

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos do Gabinete do Prefeito para a
realizacao de atividades executivas;

Prestar assistencia direta ao Prefeito;

Atribuiedes:

Recrutamento : Amplo
COD. nr-cc-oi

CARGO: Chefe do Gabinete do Prefeito

ESTADODE MINASGERAIS
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Promover reunioes periodicas de coordenacao entre seus subordinados a fim de tracar

Prestar •ao Prefeito informacoes e esclarecimentos sobre assuntos relacionados com 0

Departamento, que devam ser submetidos it consideracao superior;

Aprovar a escala de ferias dos funcionarios do Departamento;

Impor penas disciplinares aos servidores de seu departamento, na forma da legislacao
vigente e registrar em sua ficha funcional desempenhos relevantes;

Propor ao'--Prefeito a instauracao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre
irregularidades ocorridas no Departamento Municipal;

Supervisionar a elaboracao da proposta orcamentaria e do orcamento - programa do
Departamento Municipal, dando-lhes , a seguir, 0 encaminhamento previsto;

Proferir despachos interlocutorios em processos cuja decisao esteja fora do ambito de
suas atribuicoes, ou decisorios em assuntos atinentes da competencia dos orgaos que
dirige;

Sugerir e solicitar ao Prefeito as providencias que julgar necessarias para propiciar ou
manter 0 born andamento dos services sobre sua direcao;

Encaminhar, anualmente ao Prefeito, relatorio sobre os services executados pelo
Departamento Municipal;

Orientar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelo Departamento
Municipal;

Decidir sobre materia pertinente ao Departamento Municipal;

Determinar providencias e estabelecer os contatos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do Departamento Municipal;

Prom over 0 entrossamento do Departamento Municipal com as demais unidades
organizacionais da prefeitura;

Cumprir a fazer cumprir as competencias previstas no Regimento Interno da Prefeitura
Municipal para 0 seu Departamento;

Atribuicoes:

Recrutamento - Amplo
COD. ID-CC-04

CARGO - Diretor de departamento
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Formacao em 2° grau completo.

Requisitos

- Executar outras atribuicoes determinadas pelo Prefeito.

diretrizes, dirimir duvidas, ouvir sugestoes e discutir assuntos de interesse do Municipio;

ESTADODE MINASGERAIS
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Experiencia comprovada na area de atuacao.

Requisitos

Executar outras tarefas corretas.

Assessorar os orgaos da Prefeitura sempre que solicitado.

Desenvolver metodos de coordenacao e acompanhamento nos estudos afetos a
racionalizacao operacional de trabalhos existentes nas diversas areas.

Acompanhar a implantacao de projetos dos diversos orgaos da Prefeitura.

Participarde planejamento de trabalhos dos diversos orgaos de Prefeitura.

Atribuicfies:

Recrutamento - Amplo
COD. ni-ce-or

CARGO - Assessor

ESTADODEMINAS GERAIS
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Curso Superior de Pedagogia com habilitacao em Supervisao Pedagogica e Orientacao
Educacional.

Requisitos

Executar outras correlatas;

Assessorar 0 Diretor do Departamento;

Interagir constantemente com os orgaos estaduais, federais e escolas particulares, no
sentido de aprimorar 0 ensino municipal;

Propor alteracoes no sistema educacional dos estabelecimentos do Municipio;

Promover campanhas que favorecam a presenca em aulas;

Assegurar 0 processo de educacao atraves de acompanhamento de professores e
educandos;

Planejar, orientar e supervisionar atividades de ensino;

Coordenar as atividades pedagogicas nas Unidades Educacionais;

Atribuicfies:

Recrutamento: Amplo
COD. II-CC-Ol

CARGO - Coordenador Pedagogico

ESTADO DE MINAS GERAIS
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- Curso de 2° grau de ensino.

Requisitos:

Executar outras tarefas correlatas determinadas pela diretora do departamento.

Elaborar as correspondencias do departamento, bern como zelar das recebidas e providenciar 0

seu encaminhamento;

Preparar os diarios de classe e distribui-los as escolas municipais;

Operar e controlar 0 usa de maquina fotocopiadora;

Manter perfeito entrosamento do departamento com as demais escolas sob sua orientacao;

Auxiliar a diretora do departamento da preparacao de reunioes, bern como na sua realizacao;

Controlar a expedicao de carteirinhas de estudante com vistas ao transporte escolar;

Auxiliar na administracao do pessoal das escolas municipais, elaborando escalas de ferias e
controlando a frequencia dos funcionarios do setor;

Auxiliar na elaboracao da grade curricular;

Elaborar os relat6rios solicitados pela Superintendencia Regional de Ensino, sob a supervisao da
diretora do departamento;

Assessorar diretamente a diretora do departamento em suas relacoes com as escolas municipais;

Atribuicdes:

COdigo - I-CC-Ol

CARGO: Secretaria Administrativa Dept". Mun. Educ. Esp. Lazer e Turismo.

Recrutamento: Ample

ESTADO DE MINAS GERAIS
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do Setor com as demais unidades organizacionais da

Cumprir e fazer cumprir as competencias previstas no Regimento Interno da Prefeitura
para a sua area de atuacao;

Desenvolver mecanismo de integracao do Setor com as demais unidades organizacionais
da Prefeitura;

Requisitar e controlar material e equipamentos necessarios ao desenvolvimento das
atividades do Setor;

Preparar informacoes e pareceres para expedientes e processos de sua unidade
organizacional;

Promover 0 permanente aperfeicoamento dos servicos do Setor;

Autorizar a movimentacao do pessoal do Setor, bern como abonar faltas e atrasos, nos
termos da legislacao municipal providenciando a imediata comunicacao ao Orgao
Competente.

Fazer reunioes periodicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de interesse
do setor;

Estudar e sugerir os meios necessarios a melhor eficiencia na execucao dos services
diretamente ligados ao setor;

Proferir despachos decisorios em assuntos de sua competencia, e interlocutorios
naquelas cuja decisao esta fora de sua alcada;

Prestar ao seu superior informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
competencia, em fase final de decisao;

Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para a sua
execucao;

Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo
pelos encargos a ele atribuidos;

Atribuicfies:

Recrutamento: Amplo
COD.I-CC-08

CARGO: Chefe de Setor

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Curso em myel de 2° grau ou comprovada experiencia na area de atuacao.

Requisitos

Exercer outras atribuicoes correlatas determinadas por superior hierarquico.

Atender as pessoas que procurarem a Prefeitura para tratar de assuntos de sua
competencia;

Prop or ao seu superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor;

Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo Setor, encaminhando-o
ao superior imediato;

Assinar 011 visar documentos emitidos Oll preparados pela sua unidade, encaminhando
os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato;

pelos municipes;

Fomecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu Setor, quando solicitados

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Requisitos Basicos:
Curso em myel de 2° grau.

Executar outras atividades afetas quando solicitado.

Controlar 0 estoque de generos alimenticios junto ao Departamento destinado a
merenda escolar;

Incentivar junto as escolas municipais a criacao de hortas como forma de
complemento a merenda escolar;

Supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessario, medidas
que visem a melhoria da qualidade final da merenda.;

Acompanhar a qualidade e higiene da merenda servida aos alunos;

Verificar a qualidade das mercadorias adquiridas;

Preparar a prestacao de contas das verbas recebidas do Estado, junto ao MECfMG;

Receber, conferir e distribuir, conforme as necessidades e demandas de cada escola
municipal, os generos alimenticios necessarios ao fornecimento da merenda escolar;

Preparar, junto com a Diretora Departamento, a relacao de generos alimenticios a
serem adquiridos para a merenda escolar e encaminhar a solicitacao de compra ao
setor competente;

Estabelecer, em colaboracao com 0 Diretor do Departamento, as necessidades das
escolas municipais quanta a merenda escolar;

Atribuicfies:

Recrutamento: Amplo
COD.I-CC-Ol

CARGO: Coordenador da Merenda Escolar

ESTADO DE MINAS GERAIS
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determinar medidas necessarias ao ingresso, a movimentacao e ao processamento de
beneficios, . eitos e vantagens dos servidores da escola;

definir, com 0 Colegiado, 0 quadro de pessoal da escola, observados os dispositivos
legais pertinentes;
promover a avaliacao de desempenho dos profissionais da escola;

Coordenar a administracao de pessoal;

submeter ao Colegiado da escola a prestacao de contas dos recursos aplicados;

aplicar em tempo habil, os recursos obtidos, tendo em vista 0 atendimento as
necessidades da escola;

providenciar 0 recebimento de verbas oficiais e orientar a captacao de recursos em
outras fontes;

elaborar 0 orcamento da escola, submetendo-o it aprovacao do Colegiado;

levantar as necessidades de recursos para atender it previsao de despesas rotineiras e
eventuais da escola;

Coordenar a administracao financeira e a contabilidacle da escola;

definir, junto com 0 Colegiado, os horarios de funcionamento da escola;

tomar providencias necessarias it manutencao, conservacao e reforma do predio, dos
equipamentos e mobiliario da escola;

racionalizar 0 usa dos bens e materiais de consumo da escola;

zelar pela adequada utilizacao e preservacao dos bens moveis da escola;

manter atualizado 0 inventario dos materiais e bens existentes na escola;

Administrar 0 patrim6nio da Escola, que compreende as instalacoes fisicas, os
equipamentos e materiais;

Atribuicfies:

Recrutamento: Amplo
COD.II-CC-04

CARGO:
Diretor de Escola Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS
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rocessos de regularizacao de vida escolar;

organizar arquivo de legislacao referente it educacao;

Orientar a secretaria da escola sobre normas e procedimentos referentes a escrituracao
escolar e it situacao funcional dos servidores;

estabelecer a rotina de funcionamento da secretaria, garantindo a regularidade das
atividades e informacoes;

Orientar 0 funcionamento da secretaria da escola;

encaminhar demanda de cursos aos orgaos competentes, quando necessario;

articular com instituicoes e pes soas, visando it sua participacao nas atividades de
capacitacao do pessoal da escola;

providenciar acoes de capacitacao dos profissionais da escola, tendo em vista as
necessidades identificadas;

participar do levantamento de necessidades de capacitacao do pessoal da escola;

Gerenciar acoes de desenvolvimento dos recursos humanos da escola;

delegar cornpetencias quando se fizer necessario de acordo com os dispositivos legais;

fazer cumprir as decisoes do Colegiado;

submeter it apreciacao do Colegiado questoes que devem ser decididas
participativamente;

convocar as reunioes do Colegiado e presidi-las;

organizar 0 Colegiado da escola, esclarecendo-o sobre suas funcoes;

convocar assembleias para a eleicao dos membros do Colegiado;

Favorecer a gestae participativa da escola;

definir, com os servidores da escola, sues periodos de ferias;

assegurar a atualizacao das fichas funcionais dos servidores da escola;

fazer cumprir 0 regime disciplinar previsto na legislacao especifica;

definir 0 quadro de distribuicao de tarefas e assegurar 0 seu cumprimento;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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acionar medidas destinadas a garantir condicoes adrninistrativas, financeiras e
pedagogicas necessarias a implementacao das acoes previstas no plano de
desenvolvimento da escola;
propor 0 replanejamento do plano de desenvolvimento da escola, com base nos
resultados da avaliacao.

Requisitos Basicos:
Curso em myel de 2° grau, com habilitacao para 0 magisterio e pertencer ao quadro do
magisterio do municipio.

promover a integracao dos diversos setores da escola, visando assegurar a unidade
necessaria a efetivacao do plano de desenvolvimento da escola;

submetero plano de desenvolvimento da escola it aprovacao do Colegiado e promover
sua divulgacao;
discutir com a comunidade escolar a operacionalizacao do plano de desenvolvimento da
escola, definindo as responsabilidades de cada segmento e a dinamica a ser utilizada;

coordenar a elaboracao do plano de desenvolvimento da escola, viabilizando a
participacao de todos, conforme a dinamica de planejamento estabelecida;

promover estudos e debates para subsidiar a elaboracao do plano de desenvolvimento
da escola, identificando as caracteristicas da c1ientela definindo a missao da escola e
sugerindo as acoes a. serem desenvolvidas;

articular a comunidade na elaboracao, implementacao, acompanhamento e avaliacao do
plano de desenvolvimento da escola;

Coordenar a elaboracao, implementacao e avaliacao do plano de desenvolvimento da
escola;

- Representar a Escola junto aos demais orgaos e agencias sociais do municipio;

promover a regularizacao do fluxo escolar, tomando medidas que visem it reducao da
evasao e de repetencia;

prop or a: expansao de niveis e modalidades de ensino, com base nas necessidades da
comunidade;

colaborar na realizacao do cadastro escolar;

- Participar do atendimento escolar no municipio;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Requisites Basicos:
Alfabetizacao, habilitacao profissional e conhecimentos basicos de mecanica e
conhecimento operacional.

Executar tarefas correlatas.

Prestar informacoes sobre seu service as chefias administrativas e tecnica;

Promover 0 conserto de defectivos na maquina que opera;

Zelar pela seguranca e preservacao pr6pria e das pessoas envolvidas nas operacoes;

Fazer manutencao preventiva e corretiva, reparos, conservacao e suprimento geral da
maquina que opera;

Observar niveis de combustivel, lubrificantes e pressao de pneus, para promover 0

abastecimento necessario;

Orientar auxiliares em suas tarefas;

Operar maquina carregadeira, em obras de construcao, terraplanagem, pavimentacao e
em services urbanos, nas suas diferentes modalidades;

Atribuicfies

Recrutamento - Amplo
COD. I-CC-Ol

CARGO
Operador de Maquina Carregadeira

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Requisitos Basicos:
Alfabetizacao, habilitacao profissional e conhecimentos basicos de mecanica e
conhecimento operacional

Executar tarefas correlatas.

Prestar informacoes sobre seu servico as chefias administrativas e tecnica;

Promover 0 conserto de defectivos na maquina que opera;

Zelar pela seguranca e preservacao propria e das pessoas envolvidas nas operacoes;

Fazer manutencao prevent iva e corretiva, reparos, conservacao e suprimento geral da
maquina que opera;

Observar niveis de combustivel, lubrificantes e pressao de pneus, para promover 0

abastecimento necessario;

Orientar auxiliares em suas tarefas;

Operar maquina niveladora, em obras de construcao, terraplanagem, pavimentacao e em
services urbanos, nas suas diferentes modalidades;

Recrutamento - Amplo

Atribuiedes

Titulo Atual
COD. ll-CC-Ol

CARGO - Operador de Maquina Niveladora

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Requisites

Exercer outras atribuicoes correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.

Propor ao seu superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor;

Preparar relat6rio das atividades executadas pelo Setor, encaminhando-o ao Prefeito,
quando solicitado;

Requisitar e controlar material e equipamentos necessarios ao desenvolvimento das
atividades do Setor;

Prom over 0 permanente aperfeicoamento dos services do Setor;

Autorizar a movimentacao do pessoal do Setor, bern como abonar faltas e atrasos, nos
termos da legislacao municipal providenciando a imediata comunicacao ao Orgao
Competente.

Manter sob sua guarda as ferramentas e equipamentos usados na execucao das obras
nas estradas municipais;

Estudar e sugerir os meios necessaries it melhor eficiencia na execucao dos services sob
sua responsabilidade;

Manter sob sua responsabilidade os materiais necessario e empregado na recuperacao
e/ou manutencao das entradas municipais, controlando 0 seu consumo;

Prestar ao seu superior informacoes e esc1arecimentos sobre 0 andamento das obras de
recuperacao e manutencao das estradas municipais;

Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, supervisionando a sua execucao;

Supervisionar e coordenar a execucao das obras relativas it conservacao das estradas
municipais;

Atribuicfies

Recrutamento - Amplo

Titulo Atual
COD.I-CC-Ol

CARGO - Encarregado de Estradas Municipais

ESTADO DE MINAS GERAIS
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- Curso em myel de 10 grau de ensino.

Requisitos;

- Executar outras tarefas correlatas com vistas a suprir os diversos setores da prefeitura.

- Remeter ao setor de tesouraria as notas fiscais de compra apos 0 recebimento das
mercadorias;

- Comunicar ao setor interessado da prefeitura sobre 0 recebimento das mercadorias
adquiridas sob encomenda do mesmo;

Manter permanente relacionamento com 0 setor de tesouraria tendo com vista a
satisfacao das obrigacoes asumidas junto aos fornecedores;

- Conferir as not as fiscais em relacao ao pedido solicitado;

-Prepar as correspondencias a fomecedores conforme especificacoes dos pedidos de
compra;

- Orientar os usuarios na especificacao dos materiais dos materiais e services solicitados
solicitados com vistas a promocao de processo licitatorio;

- Organizar e manter atualizado 0 Cadastro de Fornecedores ;

- Verificar a qualidade das mercadorias entregues pelos fornecedores, comunicando as
observacoes pertinentes ao supeiror hierarquico;

- Efetuar pesquisa de precos e de qualidade, conforme as requicoes solicitadas peIo setores
da prefeitura;

Atribuiedes

Recrutamento - Amplo

Titulo Atual

COD. I-CC-Ol
CARGO - Encarregado de Suprimentos
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V-CE-I
01

V-CE-1
01

V-CE-5
05Oficial de Manutencao em Obras

IV-CE-40
40···Professor

III-CE-3
03Agente Sanitario

04III-CE-4Auxiliar de Biblioteca

11III-CE-11Auxiliar de Enfermagem

08 .III-CE-8Auxiliar de Secretaria Escolar

05ill-CE-5Operador de Maquina Agricola

06III-CE-6Motorista

01III-CE-1Magarefe

III-CE-15Auxiliar Administrativo

01II-CE-1Agente de Servicos Funerarios

20,rII-CE-20Auxiliar de Services em Obras Publicas

24II-CE-24 '"'Ajudante de Services Gerais

06II-CE,;,6Telefonista

05I-CE-5Vigia

08I-CE-8Agente de Sande

I-CE':'3Mensageiro

QUANTIDADECODIGOTiTULO PROPOSTO

QUANTIFICA<;::AO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ANExom
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Supervisor Pedagogico V-CE-4 04

Fiscal de Obras, Tributos e Posturas V-CE-1 01
Municipais
Assistente Social VI-CE-I 01

Enfermeiro VI-CE-05 05

Psicologo VI-CE-2 02

Dentista VII-CE-3 03 -

Engenheiro Civil VII-CE-l 01

Fisiotepeuta VII-CE-I 01

Fonoaudiologo VII-CE-1 01

Tecnico Superior em Esporte VII-CE-l

Medico VIII-CE-8 08
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Requisitos Basicos:
Curso superior de medicina;

Realizar atividades correlatas.

Autorizar abonos e licencas medicas e autorizar 0 retorno de empregadas ao trabalho
por ocasiao da alta.

Realizar exames medicos admissionais e peri6dicos

Integrar equipe multiprofissional para assegurar urn efetivo atendimento as
necessidades da populacao;

Realizar ou participar de reunioes com a comunidade para desenvolver acoes de
melhoria das suas condicoes de saude;

Planejar executar programa de treinamento, em service ou nao, dos recursos humanos
da area de saude;

Participar do planejamento da assistencia a saude, articulando-se com outras
instituicoes para implementacao de acoes integradas;

Executar atividades profissionais da area de saude, correspondentes a sua especialidade;

Participar da execucao de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saude
em sua area especializada;

Descricao Detalhadla

Descrlcao Sumaria

Titulo Proposto
Medico 10(/)
As atividades deste Cargo sao previstas na lei n° 3268, de 30 de setembro de 1957, que
regula 0 exercicio do profissao.

COD. VllI-CE-08
Medico
Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO

ANEXOIV
CARGOSDEPRO~NTOSEFETIVOS
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Requisites Basicos:
Curso superior de engenharia

Executar tarefas correlatas.

Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares;

Elaborar normas tecnicas para orientar e definir criterios na sua area de atuacao;

Examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar calculos; emitir pareceres,
laudos e relatorios; realizar vistorias e fiscalizacao tecnica, para fins administrativos, fiscais
ou judiciais;

Desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras publicas, ou
edificacoes localizadas no \municipio, observada a competencia do orgao onde atua;

Desenvolver atividades profissionais correspondentes a. sua especialidade, no campo da
engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo com as competencias do orgao
onde atua;

Descrieao Detalhada

Descricao Sumaria
Desenvolver estudos, projetos, pareceres e planos destinados it realizacao de obras publicas
e a planificacao e desenvolvimento urbano do municipio e participar de elaboracao de
normas nas sua area de atuacao.

Titulo Proposto
Engenheiro civil
As atividades deste Cargo sao previstas na Lei n° 5194, de 24 de Dezembro de 1966, que
regula 0 exercicio da profissao.

COD. Vll-CE-Ol

Titulo atual

DESCRI<;AO DO CARGO

ESTADODEMINAS GERAIS
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Colaborar com equipes multiprofissionais da unidade de trabalhos, desenvolvendo
trabalhos em grupos;

Orientar a comunidade, organizando reunioes de grupos;

Prestar atendimento aos casos de saude mental, (toxicomanos, alcoolatras) organizando
grupos homogeneos, desenvolvendo tecnicas de terapia de grupo, para resolucao dos
seus problemas;

Prestar atendimento a comunidade (criancas, adolescentes e adultos) aos casos
encaminhados a unidade de saude visando ao desenvolvimento psiquico motor e social
do individuo, em relacao a sua integracao it familia e it sociedade;

Promover ajustamento do individuo no trabalho, atraves de treinamento para se obter a
sua auto - realizacao;

Efetuar as analises de ocupacoes e acompanhamento de avaliacao de desempenho de
pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, metodos ou
tecnicas da psicologia aplicada no trabalho;

Organizar e aplicar testes e provas, realizando entrevistas, sondagem de aptidoes e de
capacidade profissional, acompanhamento do pessoal para. possibilitar maior satisfacao
no trabalho;

Executar as atividades relativas ao recrutamento, selecao, orientacao e treinamento,
realizando a identificacao e analise de funcoes;

Descricao Detalhada

Descri~aOlSumaria
Compreende as tarefas que se destinam a prestar assistencia de saude mental, de recursos
humanos, bern como atender e orientar na area educacional.

COD. VI-CE-02
Titulo Propesto
Psic6logo :): i-
As atividades: deste Cargo sao previstas na Lei n° 4119, de 27 de agosto de 1962, que
regula 0 exercicio da profissao.

Titulo Atual
Psic6logo

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS
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Requisitos Basicos:
Curso superior em Psicologia com registro no respectivo conselho de classe.

Executar outras tarefas afins determinados pelo superior imediato.

Dar orientacao aos pais de alunos quando necessario;

Prestar atendimento psicol6gico na area educacional, visando ao desenvolvimento
psiquico motor e social das criancas, em relacao a sua integracao a escola e a familia;

ESTADODE MINASGERAIS
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Requisitos Basicos:
Curso superior de odontologia com registro no conselho competente.

Executar outras tarefas e procedimentos correlatos;

Manter os equipamentos e instrumental bern como controlar 0 material sob sua
responsabilidade, aplicando os procedimentos tecnicos recomendados pelas normas de
service;

Elaborar .relatorios das atividades desenvolvidas, encaminhando-os a coordenacao dos
programas, a tim de dar esc1arecimentos sobre os services desenvolvidos;

Participar na avaliacao das atividades realizadas, juntamente com 0 pessoal envolvido,
visando a reprogramacao de atividades;

Elaborar diagnostico de saude bucal, levantando e analisando dados epidemiologicos,
propondo medidas de tratamento;

Supervisionar e treinar pessoal auxiliar, orientando na execucao dos trabalhos, visando
maior eficacia do service;

Promover campanhas educativas visando a prevencao dos problemas de saude bucal;

Examinar a clientela, formulando diagnosticos, elaborando e executando pIanos de
tratamento, trabalhos de restauracao e outros;

Descricao Detalhada

Descricao Sumaria
Executar as tecnicas de odontologia, desenvolvendo programas de prevencao de saude
bucal, visando a melhoria da saude da comunidade.

Titulo Proposto
Dentista i.)i /')

As atividades deste cargo sao previstos, na Lei n° 5081, de 24 de agosto de 1966, que
regula 0 exercicio da profissao.

COD. Vll-CE-03

Titulo Atual
Dentista

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINASGERAIS
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Identificar as rnanifestacoes culturais caraeteristicas da regiao e inclui-las no
desenvolvimentodo trabalho da eseola.
Analisar os resultados da avaliacao sistemica feita juntamente com os professores e
identifiearas neeessidadesdos rnesmos;

Participar, com 0 corpo docente, do processo de avaliacao externa e da analise de seus
resultados;

Avaliar o trabalho pedag6gieo, sistematieamente, com vistas it reorientacao de sua
dinamica (avaliacao externa);

Articular os docentes de cada area para 0 desenvolvimento do trabalho tecnico -
pedag6gico da escola, definindosuas atividadesespecificas;

Participar da elaboracaodo calendarioescolar;

Promover 0 desenvolvimento curricular, redefinido, conforme as necessidades, os
metodos e materiaisde ensino;

Assessorar os professores na escolha e utilizacao dos procedimentos e recursos
didaticosmais adequadosno atingimentodos objetivoscurriculares;

Coordenar a elaboracao do curriculo pleno da escola, envolvendo a comunidade
escolar;

Participar da elaboracaodo Plano deDesenvolvimentoda Escola;

Coordenar 0 planejamentoe implementacaodo Projeto Pedag6gico da escola, tendo em
vista as diretrizesdefinidasno Plano de desenvolvimentoda Escola.

Coordenar0 programade capacitacaodo pessoal da escola.

Descricao Detalhada

Titulo Proposto
SupervisorPedag6gico

COD. V-CE-04

Titulo Atual

DESCRI(:AO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Requisitos Basicos:
Curso Superior de Pedagogia com habilitacao em Supervisao Pedag6gica.

Analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitacao docente, na melhoria
dos processos de ensino e de aprendizagem.

Manter intercambio com instituicoes educacionais e/ou pessoas visando sua participacao
nas atividades de capacitacao da escola;

Efetuar 0" levantamento da necessidade de treinamento e capacitacao dos docentes na
escola; ,

Realizar a avaliacao do desempenho dos professores, identificando as necessidades
individuais de treinamento e aperfeicoamento;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Elaborar pesquisas objetivando conhecer a realidade para 0 planejamento e
desenvolvimento de futuros trabalhos;

Efetuar triagem nos casos de atendimento as divers as solicitacoes: pedido de recursos
financeiros, generos alimenticios, solicitacao de materiais e outros, prestando
atendimento na medida do possivel;

Realizar visitas domiciliares as familias para a triagem socio - economica de acordo com
o programa a ser desenvolvido;

Atender pessoas, orientando ou encaminhando-as adequadamente;

Articular -se com profissionais especializados em outras area relacionadas a problemas
humanos, trocando informacoes, a fim de obter novos subsidios para elaboracao de
diretrizes, atos normativos e programas de a9ao social referentes a campos diversos de
atuacao;

Organizar programas de services sociais, realizando atividades de carater educativo,
recreativo, assistencia a saude e outras para facilitar a integracao da comunidade;

Programar e participar da execucao da acao basica de uma comunidade nos campos
social, medico e outros, valendo-se da analise dos recursos e das carencias socio -
economicas dos individuos e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientacao
adequada da c1ientela e 0 desenvolvimento harmonico da comunidade;

Promover a participacao dos individuos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades
e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais;

Descricao Detalhada

Descricao Sum aria
Executar trabalho de assistencia social atraves de triagens, pesquisas, acompanhamento de
pessoas, visitas domiciliares para obtencao de informacoes socio - economic as sobre as
condicoes de vida da comunidade ou execucao de projetos com objetivos sociais.

Titulo Proposto
Assistente Social
As atividades deste Cargo sao previstas na Lei n" 3252, de 27 de agosto de 1957, que
regula 0=r= da profissao,

COD. VI-CE-Ol

Titulo Atual.
Assistente Social

DESCRIC;Ao DO CARGO

ESTADODE MINASGERAIS
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Requisitos Basicos:
Curso superior em Assistencia Social ou Service Social e registro profissional no CRAS.

Executar outras tarefas afins determinada pelo superior imediato.

Supervisionar estagios de service social;

Acompanhar trabalhos referentes a habilitacao popular;

Realizar trabalhos de terapia de grupo e/ou recreacao a idosos;

Emitir pareceres e informes tecnicos quando necessario e solicitados;

Cooperar e participar de programas desenvolvidos na area de saude;

Elaborar relat6rios de encaminhamentos e atendimentos;

Efetuar trabalhos com alco6latras, atraves de terapias de grupos, onde se estimula a
abstinencia e realizar trabalho paralelo com familias dos mesmos;

Efetuar 0 .acornpanhamento de casos especiais com problemas de saude, relacionamento
familiar, integracao na comunidade, observando as necessidades de encaminhamento aos
orgaos competentes de assistencia;

Elaborar anamnese social com as maes das criancas da APAE, para posterior
encaminhamento e tratamento medico;

Organizar' e coordenar reunioes com a clientela envolvida em projetos sociais;
Elaborar e executar programas de beneficios;

ESTADODEMINASGERAIS
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Requisitos Basicos:
Formacao em nivel superior em Educacao Fisica.

Executar atividades correlatas.

Ministrar aulas de educacao fisica nas escolas municipais;

Desenvolver acoes para estimular a pratica de modalidades desportivas no Municipio e
sua participacao em eventos e competicoes regionais;

Selecionar atletas para integrar equipes desportivas e escalar selecoes por ocasiao de
treinos e competicoes das quais participe 0 Municipio;

Treinar equipes e atletas do Municipio preparando-as para pratica desportiva;

Desenvolver atividades para orientacao tecnica e tatica de equipes envolvidas na pratica
desportiva;

Repassar as equipes instrucoes teoricas sabre as modalidades desportivas;

Desenvolver atividades visando a preparacao fisica e psicologica de pessoas e equipes,
para a pratica esportiva.

Desericao Detalhada

Descricao Sumaria
Preparacao fisica e tecnica de pessoas e equipes para a pratica de modalidades esportivas.

Titulo Proposto
Tecnico Superior em Desporto

COD. VU-CE-Ol

Titulo Atual

DESCRI<;AO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS
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Participacao na elaboracao de medidas de prevencao e controle sistematico de danos

Prevencao e controle sistematico da infeccao hospitalar, inclusive como membro das
respectivas comissoes

Participacao em projetos de construcao ou reforma de unidades de internacao;

Prescricao de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saude publica
e em rotina aprovada pela instituicao de saude;

Participacao no planejamento, execucao e avaliacao da programacao de saude;

Cuidados de enfermagem de maior complexidade tecnica e que exijam conhecimentos
cientificos adequados e capacidade de tomar decisoes imediatas;

Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida

Prescricao da assistencia de enfermagem;

Consulta de enfermagem;

Planejamento, organizacao, coordenacao, execucao e avaliacao dos services da
assistencia de enfermagem;

Organizacao e direcao dos services de enfermagem e de suas atividades tecnicas e
auxiliares;

Direcao do orgao de enfermagern integrante da estrutura basica da instituicao de saude,
e chefia de service e de unidade de enfermagem;

Descrieao Detalhada

Descricao Sumaria
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os services de enfermagem.

COD. VI-CE-05
Titulo Propesto
Enfermeiro 0 f/j
As atividades deste Cargo sao previstas na Lei n" 7.498, de 25 de junho de 1.986, que
regula 0 exercicio da profissao.

Titulo Atual

DESCRI(AO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Curso em nivel superior de enfermagem com registro no conselho respectivo.

Requisitos:

Realizacao de episiotomia e episiorrafia, com aplicacao de anestesia local, quando
necessarias;

Identificacao das distocias obstetricas e tomada de providencias ate a chegada do
medico;

Prestacao de assistencia a parturiente e ao parto normal;

Participacao no desenvolvimento de tecnologia apropriada a assistencia de saude;

Participacao nos programas de higiene e seguranca do trabalho e de prevencao de
acidentes e de doencas profissionais e do trabalho;

Participacao nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saude,
particularmente nos programas de educacao continuada;

Participacao em programas e atividades de educacao sanitaria, visando a melhoria de
saude do individuo, da familia e da populacao em geral;

Execucao e assistencia obstetrica em situacao de emergencia e execucao do parto sem
distocia;

Acompanhamento da evolucao e do trabalho de parto;

Participacao nos programas e nas atividades de assistencia integral a saude individual e
de grupos especificos, particularmente daqueles prioritarios e de alto risco.

Prestacao de assistencia de enfermagem a gestante, parturiente, puerpera e ao recem
nascido;

que possam ser causados aos pacientes durante a assistencia de enfermagem.
Participacao na prevencao e controle das doencas transmissiveis em geral enos
programas de vigilancia epidemiologica;

ESTADODE MINASGERAIS
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Executar tarefas correlatas.
Requisitos Basicos:
Curso em nivel tecnico de 2° grau na area de contabilidade

Orientar 0 publico sobre a observancia de normas fiscais pertinentes;

Elaborar relatorios, comunicacoes e notificacoes relativas ao trabalho de fiscalizacao;

Verificar a observancia de posturas municipais estabelecidos nas normas vigentes,
relacionadas com a obstrucao de vias publicas, comercio de vendedores ambulantes,
horario de comercio e outros assuntos correlatos, informando processos e expedientes
relacionados com sua atividade e dando parecer;

Realizar fiscalizacao preventiva de modo a orientar 0 contribuinte a melhor cumprir a
legislacao,

Lavrar autos de infracao quando necessaries a partir da verificacao do nao cumprimento
de suas obrigacoes tributarias, aplicando as penas previstas na legislacao local;

Realizar fiscalizacao 'in loco" nos estabelecimentos comerciais com vistas ao
cumprimento da obrigacao tributaria em relacao ao municipio;

Manter acompanhamento da vida regular do contribuinte de tributos municipais, atraves
dos arquivos e ficha mantido pela prefeitura;

Informar processo de renovacao e transferencia de alvara, reforma, licenca de
demolicao, aprovacao, modificacao de projetos e outros casos afins e dar parecer;

Notificar e lavrar autos de infracao, embargos e preencher laudo de vistoria em obras
onde haja inobservancia de procedimentos relativos a apuracao de projetos, bern como
descumprimento de dispositivo legal;

Descricao Detalhada

Titulo Proposto
Fiscal de Obras, Tributos e Posturas Municipais
Descricao Sumaria
Exercer acao fiscalizadora do cumprimento do Codigo Tributario, de Obras e 0 de Posturas
Municipais e Iegislacao complementar e correlata.

COD. V-CE-Ol
Titulo Atual'

DESCRU;AO DO CARGO
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Requisitos Basicos:
Curso tecnico em nivel de 20 grau, com formacao para 0Magisterio de 10 grau.

Estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das areas afins e com responsaveis
pelos alunos, entendimentos que favorecam acao educacional e integracao entre a escola
e a comunidade.

Participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ayao educacional;

Desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualizacao e 0

aperfeicoamento profissional;

Participar de reunifies promovidas pela escola, pela Prefeitura ou referentes a assuntos
educacionais;

Desenvolver atividades de recuperacao dos alunos cuja avaliacao demonstrar essa
necessidade;

Controlar e avaliar 0 rendimento escolar dos alunos;

Elaborar programas e planos de trabalho;

Exercer a regencia de atividades no Ensino de 10 grau e na Educacao Pre - escolar;

Descrieao Detalhada

Descricao Sumaria
Desenvolver -atividades de ensino e promover 0 aperfeicoamento da acao educacional no
Municipio.

Titulo Proposto
Professor !,)!A)

COD. IV-CE-40

Titulo Atual
Professor

DESCRI<;AO DO CARGO
/
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Executar os trabalhos de rotina vinculados a alta de pacientes;

Participar de atividades de educacao em saude;

Integrar a equipe de saude;

Zelar pela limpeza e ordem do material, e de equipamentos e de dependencias de
unidade de saude;

Alimentar ou auxiliar 0 pa2ciente a alimentar-se;

Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar para sua seguranca,
inclusive;

Executar atividades de desinfeccao e esterilizacao;

Circular em sala de cirurgia ese, necessario, instrumentar;

Prestar cuidados de enfermagem pre e p6s-operat6rios;

Colher material para exames laboratoriais;

Realizar testes e pro ceder it sua leitura, para subsidio de diagnostico;

Efetuar 0 controle de pacientes e de comunicantes em doencas transmissiveis;

Aplicar oxigenoterapia, nebulizacao, enteroclisma, enema a calor ou frio;

Descricao Detalhada

Descriefio Sumaria
o auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, no nivel medio, atribuidas it
equipe de enfermagem.

Titulo Proposto
Auxiliar de Enfermagem
As atividades deste cargo sao previstos na Lei n" 7498, de 25 de junho de 1986, que
regula 0 exercicio da profissao.

COD. ill-CE-ll

Titulo Atual
Atendente de saude, Auxiliar de enfermagem.

DESCRICAO DO CARGO
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Curso de enfermagem em nivel de 2° grau.

Requisitos -

Executar outras tarefas correlatas.

Fazer curativos.

Realizar controle hidrico;

Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nivel de sua qualificacao;

Prepara 0 paciente para consultas, exames e tratamentos;

Orientar os pacientes na p6s-consulta, quanta ao cumprimento das prescricoes de
enfermagem e medicas;

Participar dos procedimentos pos-morte;
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9 - controlar devolucoes de livros e outros materiais emprestados e providenciar a
recuperacao com prazos para entrega veneidos, mediante rotinas proprias;

8 - Controlar pedidos de reservas e os emprestimos de livros e outros materiais, anotando
as situacoes em fichas proprias;

7 - Efetuar emprestimos de materiais bibliograficos e audiovisual de acordo com normas
preestabeleeidas pela Biblioteca;

6 - Proceder it inscricao de leitores para facilitar, sob emprestimo, a retirada de obras;

5 - Auxiliar na manutencao e adequada organizacao dos materiais bibliograficos e outros
objetos da biblioteca, posieionando-os eorretamente nas estantes e armarios, para facilitar a
localizacao e uso;

4 - Auxiliar na Preparacao e ordenacao de pastas de recortes, folhetos e outros materiais
destinados it cornplementacao do aeervo bibliografico;

3 - Auxiliar no arquivamento de fiehas de leitores, livros e materiais audiovisuais da
biblioteca;

2 - Auxiliar na conferencia e registro de novos itens do acervo da biblioteea, preparando-os
para 0 proeessamento tecnico;

1 - Colaborar no atendimento aos usuaries em suas demandas de pesquisa e estudo,
orientando-os no uso dos catalogos e na localizacao de materiais bibliograficos e
audiovisuais;

Descricao Detalhada

Orientar usuarios de bibliotecas e colaborar na organizacao e controle de acervo das
bibliotecas.

Descricao Sumaria

Titulo Proposto
Auxiliar de Biblioteca

COD.ill-CE-04

Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINASGERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Curso em myel de 2° grau.

Requisitos Basicos

14 - Executar atividades correlatas necessarias ao desempenho do cargo.

13 - Colaborar na coleta e tabulacao de dados, mediante utilizacao de formularios proprios,
para 0 controle dos services desenvolvidos pela Biblioteca;

12 - Colaborar nas promocoes culturais da biblioteca de acordo com a programacao
estabelecida; i

11 - Colaborar para manter 0 acervo em born estado de conservacao;

10 - Auxiliar na separacao e listagem de material bibliografico a ser encaminhado para
encadernayao;

ESTADODE MINASGERAIS
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Requisito:
Alfabetizado

Pedreiro
Executar services especificos de alvenaria e calcetaria, levantando necessidades de
material e mao-de-obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e
componentes, consertando conforme determinacao.

·Pintor .
Realizar services de pintura, conforme necessidades, verificando 0 tipo de material,
lixando, ".emassando paredes ou outras superficies a serem pintadas, preparando e
aplicando tint a, verniz, laca e substancias similares, conforme tecnicas especificas.

·Bombeiro ~
Executar. services de instalacoes hidraulicas e redes de esgoto, bern como reparos nas
redes existentes, verificando vazamentos, substituindo componentes conforme
necessidades, para manter 0 sistema em perfeito funcionamento.

·Eletricista
Executar services de eletricidade, verificando 0 sistema de distribuicao de energia,
efetuando manutencao de redes, instalacoes, sistemas e componentes eletricos de
rnaquinas e equipamentos, visando ao perfeito funcionamento.

-. Carpinteiro/Marceneiro
Realizar services de carpintaria e mercearia operando maquinas proprias, verificando
medidas cortando e selecionando madeiras conforme especificacoes do croqui,
confeccionando, montando as partes e efetuando acabamento.

Executar atividades manuais qualificadas em oficinas, edificacoes e similares, de:

Descri~aoDetalhada

Descri~ao Sumaria
Executar ati'1dades manuais qualificadas, edificacoes e similares.

Titulo Propesto
Oficial de Manutencao em Obras

COD. V-CE-05

Titulo Atual

DESCRI<;AO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS

& PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Requisitos Basicos:
Alfabetizacao e experiencia na area de atuacao.

Realizar atividades correlatas;

Executar servicos de zeladoria e vigilancia do cemiterio de acordo com as normas de
funcionamento;

Colaborar na capina e limpeza do cemiterio;

Realizar inumacoes e vedacoes de cameiros e tumulos;

Realizar exumacoes e reinumacoes em conformidade com requisicoes escritas de
autoridades policiais e judiciarias;

Realizar reparos em sepulturas e em instalacoes do cemiterio e capela;

Cavar sepulturas e executar construcoes de carneiros e tumulos;

Descricao Detalhada

Descricao Sum aria
Executar services de sepultamento e construcao de tumulos; auxiliar nos services de
limpeza e conservacao do Cemiterio.

Titulo Proposto
Agente de Service Funerario

COD. ll-CE-Ol

Titulo Atual
Coveiro-

DESCRI<;AO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA



Requisitos Basicos:
Alfabetizacao acrescida de tres anos de experiencia na area de atuacao.

Executar tarefas correlatas.

Promover a manutencao das instalacoes do matadouro em adequadas condicoes de
higiene;

Verificar as condicoes sanitarias de abate e distribuicao dos animais abatidos;

Realizar 0 controle de saude dos animais a serem abatidos;

Realizar e controlar 0 recebim8ento dos animais para serem abatidos;

Preparar os animais abatidos para a entrega aos locais de distribuicao estabelecimentos;

Efetuar 0 abate de animais encaminhados ao matadouro mantido pala Prefeitura
Municipal.

Descricao Detalhada

Descricao Sumaria
Realizar 0 abate de animais em matadouro e zelar pela observancia das nonnas de
sanitarismo em sua atividade no ambito do Municipio.

Titulo Proposto
Magarefe

COD. ill-CE-Ol

Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODEMINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Requisites Basicos:
Carteira de habilitacao profissional, conhecimentos basicos de mecanica e Olano de
experiencia na atividade.

Executar tarefas correlatas.

Preencher formularies de controle utilizados pela Prefeitura;

Providenciar 0 abastecimento de combustivel do( s) veiculo( s) sob sua responsabilidade

Limpar veiculo, bern como verificar niveis de oleo lubrificante, de agua e de pressao dos
pneus;

Pro ceder it entrega e recebimento de materiais e documentos;

Manter atualizada sua documentacao e licenca para dirigir;

Zelar pela conservacao e a documentacao do veiculo e dos materiais transportados,
observando 0 funcionamento dos equipamentos e utilizando acessorios de seguranca;

Transportar mercadorias e pessoas da Prefeitura ou por ordem de sua chefia, zelando
pela seguranca dos ocupantes e da carga, responsabilizando-se pelos incidentes
ocorridos por descuido, omissao ou impericia;

Carregar e descarregar mercadorias a serem transportadas;

Dirigir Veiculos de carga e passeio, seguindo programacao e itinerario definidos pela
chefia;

Descricao Detalhada

Descrica« Sum aria
Dirigir veiculos de carga e passeio, carregar e transportar mercadorias e zelar pela
manutencao de veiculo.

Titulo Proposto
Motorista o

COD. ill-CE-06

Titulo Atual
Motorista

DESCRICAO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Requisitos Basicos:
Alfabetizacao, habilitacao profissional e conhecimentos basicos e de mecanica,

Executar tarefas correlatas.

Prestar informacoes sobre seu service as chefias administrativas e tecnicas;

Promover 0 conserto de defeitos na maquina que opera;

Zelar pela seguranca e preservacao propria e das pessoas envolvidas nas operacoes;

Fazer manutencao preventiva e corretiva, reparos, conservacao e suprimento geral da
maquina que opera;

Observar niveis de combustiveis, lubrificantes e pressao de pneus, para prornover 0

abastecimento necessario;

Orientar auxiliares em suas tarefas;

Operar maquina agricola, nas suas diferentes modalidades, no preparo do solo para 0
plantio de sementes.

Atribuicfies

Recrutamento - Amplo

Titulo Proposto
Operador de Maquina Agricola

COD. ill-CE-05

Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Requisitos Basicos:
Alfabetizado

Executar tarefas correlatas.

Proceder a limpeza das vias e logradouros publicos;

Participar de atividades cuja execucao nao necessite de mao-de-obra especializada;

Ajudar nos services simples relacionados com instalacoes eletricas e hidraulica, pinturas,
etc.;

Auxiliar em services de carga e descarga de veiculo, de acordo com ordens do superior
imediato;

Efetuar 0 transporte interne de materiais, ferramentas e outros equipamentos para
execucao de services;

Participar de services de cavacoes ou escavacoes e limpeza de locais de construcao,
removendo escombros, entulhos, lixos, etc.;

Fazer services de aterros, desaterros e desmonte de terra, quando determinado;

Executar tarefas tais como: preparacao de terrenos para locacao de obras, limpeza de
terrenos, deslocamento de arvores, rocado em capoeira com empilhamento e queima de
residuos;

Executar trabalhos simples que exijam sobretudo esforco fisico em obras de construcao
em geral;

Descriciio Detalhada

Titulo Proposto
Auxiliar de Service emQ~ras--Puhli£~s
Descricao Sumaria . - -"
Executar .tarefas nao especializadas, tais como carregamentos, limpezas em terrenos,
trabalhos bracais e auxiliar em services de manutencao de instalacoes.

COD. n~CE-20

Titulo Atual
Gari, Jardineiro,Operador de Bombas, Zelador, Auxiliar de Services Gerais, Auxiliar de
escritorio.

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Controlar a entrada e saida de pessoas e veiculos nas dependencias de seu setor de
atuacao;

Auxiliar na preparacao de merenda nas unidades escolares, observando as orientacoes
do cardapio, padrao de higiene, preparo correto dos pratos bern como auxiliar na
Iimpeza da cantina e dos utensilios utilizados;

Manter organizado e conservado 0 material de trabalho;

Carregar e descarregar veiculos;

Auxiliar em pequenos consertos e mudancas de moveis;

Desempenhar services de portaria no proprio setor de trabalho;

Auxiliar no recolhimento e entrega de processos, documentos e outros materiais
necessarios;

Acondicionar material para distribuicao;

Preparar e servir cafe e lanches no setor de trabalho;

Limpar vidros, portas, paredes, persianas, cortinas e tapetes;

Limpar as dependencias sanitarias, repondo 0 material necessario;

Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando 0 po e recolhendo
o lixo das dependencias e patios dos diversos setores da Prefeitura Municipal para
mante-lo em condicoes de usa;

Descricao Detalhada

Descricao Sumaria
Cargo db natureza simples, que consiste em realizar services manuais de limpeza,
acondicionamento e distribuicao de material, copa, carregamentos e outros services
auxiliares.

Titulo Proposto
Ajudantede Services Gerais

COD. ll-CE-24

Titulo Atual
Servente

DESCRICAO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA



Requisitos Basicos:
Alfabetizacao

- Realizar outras tarefas correlatas.

Auxiliar 0 controle de disciplina dos alunos no recreio e no banheiro;

- Recolhere lavar xicaras e cinzeiros em seu setor de trabalho;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Executar tarefas correlatas.
Requisitos Basicos:

Alfabetizacao

Comunicar imediatamente it chefia e/ou ao setor responsavel a ocorrencia de incendio,
sinistros, disturbios ou furtos no local de trabalho;

Acender' e apagar as luzes em locais pre - fixados, quando houver determinacao para tal;

Verificar, ao final do expediente, as condicoes do local de trabalho a fim de passar 0

service em perfeita ordem;

Orientar '0 fluxo de pessoas no local de trabalho, fornecendo informacoes e orientando
as quanta ao contato com pessoas do estabelecimento;

Efetuar rondas, a fim de constar a existencia de possiveis irregularidades;

Executar, conforme orientacao da chefia imediata, services gerais de pequena
complexidade;

Receber, do responsavel pelo turno anterior a vigilancia do local de trabalho,
observando as condicoes do mesmo, a fim de comunicar it chefia imediata ou ao
responsavel pelo estabelecimento, as irregularidades porventura existentes;

Comunicar it chefia imediata ou ao responsavel qualquer anormalidade ocorrida no local
de trabalho;

Zelar pela boa conservacao do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos
materiaisque possam ser ocasionados por terceiros;

Evitar a saida de qualquer material ou equipamento do local de trabalho sem ordem
escrita dos superiores;

Titulo Proposto
Vigia (ire"

Descricao Sumaria
Cargo del natureza simples, que consiste em observar atentamente 0 movimento de
pessoas e:materiais em predios da Prefeitura Municipal zelando, tambem, pela perfeita
conservacao de suas instalacoes.
Descrieao Detalhada

COD. I-CE-05
Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO
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as implicacoes a tratamentos realizados para

- Supervisionar e avaliar atividade do pessoal auxiliar de fisioterapia, orintando-os na
execucao correta de exercicios fisicos e a manipulacao de aprelhos mais simples;

- Fazer relaxamentos, exercicios e jogos com pacientes portadores de proiblemas psiquicos,
treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou liberacao de agressividade e
estimular a sociabilidade;

- Ensinar exercicios fisicos de reparacao e condicionamento pre e pos parto, fazendo
demonstracoes e orientando a parturiente para facilitar 0 trabalho de parto e a recuperacao
no puerperio;

- Ensinar exercicios corretivos de colunas, defeitos dos pes, afeccoes dos aparelhos
respiratorios e cardiovascular, orientando e treinando 0 paciente em exercicios ginasticos,
especiais para promover correcoes de desvios posturais a estimular a expansao respiratoria
e a circulacao sanguine a;

- Atender amputados, preparando 0 coto e fazendo teinamento com protese para possibilitar
a manutencao e independencia dos membros;

- Planejar e executar tratamentos e afeccoes reumaticas, osteoartroses, sequelas de
acidentes vascular-cerebrais, poliomelite, meningite, encefalite, de traumatismo
raquidemulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurogenas e de nervos perifericos,
miopatias e outros, utilizando-se de meios fisicos especiais, como cinesioterapia,
eletroterapia e hidroterapia, para reduzir ao minimo as consequencias destas doencas;

- Avaliar e reavaliar 0 estado de saude de doentes e acidentados, realizando testes
musculares, funcionais de amplitude articular de verificacao cinetica e movimentacao de
pesquisa de reflexos, provas de esforco, de sobrecarga e de atividades, para identificar 0

nivel de capacidade funcional dos orgaos afetados;

Descricao Detalhada

Titulo Proposto ,
Fisioterapeuta
Descricao Sumaria
Compreende as atividades terapeuticas que visam a restituir a independencia fisica, prevenir
deformidades e manter ou melhorar as funcoes organicas dos pacientes.

COD. VII-CE-Ol

Titulo Atua]

DESCRICAO DO CARGO

ESTADODE MINASGERAIS
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Curso superior em fisioterapia e registro no CREFITO

Requisitos:

- Executar outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior hierarquico.

elaborar boletins estatisticos;

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Curso superior em fisioterapia e registro no CREFITO

Requisitos:

- Executar outras tarefas correlatas e afins deterrninadas pelo superior hierarquico,

elaborar boletins estatisticos;

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



- Curso superior completo em fonoaudiologia com 0 respectivo registro na entidade de
c1asse.

Requisitos:

- Executar outras tarefas correlatas quando solicitado.

- Participar de equipes multiprofissionais para identificacao de disturbios de liguagem em
suas formas de expressao e audicao, emitindo opiniao de sua especialidade, para estabelecer
o diagn6stico e tratamento;

- Programar, desenvolver e supervisionar 0 treinamento de voz, fala, linguagem, expressao
de pensamento verbalizado, compreensao do pensamento verbalizado e outros, orientando e
fazendo e fazendo demonstracoes de respiracao funcional, empostacao de voz, treinamento
fonetico, auditivo, de diccao e organizacao do pensamento e palavras, para reeducar e/ou
reabilitar ° cliente;

- Encaminhar 0 paciente ao especialista orientando este e fornecendo-Ihe indicacoes para
salientar parecer quanta ao melhoramento ou possibilidade de reabilitacao;

- Avaliar as dficiencias do c1iente, realizando exames foneticos, da linguagem, audiometria,
etc, para estabelecer 0 plano de treinamento ou terapeutico;

Descricao Detalhada

Titulo Proposto
Fonoaudi6logo
Descrieao Sumaria
Identificar problemas ou deficiencias ligadas a comunicacao, com vistas a reabilitacao da
fala.

COD. Vll-CE-Ol

Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO
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- Emitir empenhos, correspondencias, requerimentos, informacoes sobre posicao de
processo, calculos, descontos, etc.;

- Fazer a conciliacao de ficha contabeis;

- Contabilizar 0 sistema financeiro, orcamentario e patrimonial;

- Controlar saldo da conta, bens e valores a incorporar;

- Executar a escrituracao contabil dos livros oficiais e auxiliares;

- Elaborar balancetes, balances e prestacoes de contas;

- Informar e orientar sobre pagamentos a fomacedores as unidades administrativas;

- Controlar 0 suprimento de fundos;

- Controlar as verbas orcamentarias e extra-orcamentarias, dentro dos seus respectivos
programas, sub-programas, projetos e atividades;

- Realizar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, emitindo guias e cheques bancarios;

- Auxiliar na elaboracao do Balance Geral da prefeitura;

- Auxiliar na analise economico-financeira e patrimonial da prefeitura;

- Conferir diariamente os documentos de receita, despesa e outros;

- Examinar os empenhos de despesas e a existencia de saldos nas respectivas dotacoes;

- Fazer relat6rios e levantamentos a pedido do superior imediato;

- Classificar contabilmente todos os documentos comprobat6rios das operacoes realizadas,
de natureza orcamentaria ou nao, de acordo com lei n" 4.320/64;

Titulo Proposto
Tecnico em contabilidade
Descricao Sumaria
Organizar e executar os services de contabilidade em geral
Descrieao Detalhada

COD. V-CE-Ol

Titulo Atual

DESCRI(:AO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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- Curso tecnico em contabilidade e registro no eRC.

Requisito:

- Executar outras tarefas correlatas.

ESTADODE MINASGERAIS
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- Levantar e acompanhar no ambito do municipio indicadores de saude publica relacionados
com 0 saneamento;

- Organizar cadastros, preencher mapas, preparar registros e relat6rios referentes as suas
atividades;

- Fazer levantamentos das condicoes de saneamento do municipio, incluindo a elaboracao
de croquis de areas urbanas e rurais, cadastramento e numeracao de predios para
ordenamento das atividades de saneamento;

- Participar dos trabalhos de vigilancia sanitaria da agua para consumo humano;

- Participar dos trabalhos especiais de saude publica em casos de emergencia e de
calamidade publica;

- Participar das acoes de educacao em saude;

- Participar de trabalhos de instalacao e manutencao de melhorias coletivas de saneamento
de pequeno porte;

- Participar de trabalhos de instalacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua,
esgoto sanitario e disposicao de lixo;

- Participar de medidas de controle de vetores e reservat6rios de doencas transmissiveis;

- Orientar a execucao dos trabalhos de melhoria de habitacao;

- Orientar a execucao de instalacoes sanitarias domiciliares assim como: abastecimento de
agua, disposicao dos dejetos e aguas servidas, disposicao de lixo;

- Visitar domicilio e estabelecimentos coletivos orientando a melhoria das condicoes de
saneamento dos mesmos;

Titulo Atual
Auxiliar de escrit6rio COD. ill-CE-03
Titulo Proposto
Agente Sanitario
Descricao Sumaria
Desenvolvimento de acoes e programas de Saneamento, voltados para 0 controle de
endemias e agravos, dentro da atencao primaria a saude, na busca da melhoria da qualidade
de vida.
Descricao Detalhada

DESCRICAO DO CARGO
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Treinamento especifico

Requisito:

- Desenvolver outras atividades afins com a saude publica.

- Contribuir com a elaboracao de urn plano municipal de saneamento.

ESTADODE MINASGERAIS
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10 grau de instrucao.

Requisito:

_ Executar outras tarefas correlatas quando solicitado.

- Substituir as telefonistas em pequenos intervalos, quando necessario;

- Chamar ate 0 posto telefonico as pesoas solicitadas;

- Transmitir as mensagem recebidas pelos postos telefonicos mantidas pelo municiipio aos
seus destinatarios;

Descrieao Detalhada

Titulo Proposto
Mensageiro

COD. I-CE-03

Titulo Atual
Mensageiro

DESCRICAO DO CARGO
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- Desenvolver outras atividades voltadas a prevencao de doencas.

- Participar da vida da comunidade principalmente atraves das organizacoes, estimulando a
discussao de questoes relativas a melhoria de vida da populacao.

- Estimular continuadamente as familias e organizacao comunitaria;

- Executar, dentro do seu nivel de competencia, acoes basicas de saude de orientacao e
acompanhamento a grupos prioritarios e educacao em saude;

- Atuar integrado as instituicoes govemamentais e nao govemamentais, e aos grupos e
associacoes da comunidade( parteiras, clube de maes, etc.);

- Participar do processo de vigilancia it saude, levantando e registrando dados juntos com a
equipe de saude, que permitam a identificacao precoce de risco individual e coletivo, e
atraves do acompanhamento e encaminhamento dos grupos de risco aos services, auxilia na
vigilancia epidemio16gica de nascimentos, doencas e mortes, para as intervencoes de carater
setorial e intersetorial;

- Orientar a comunidade para a utilizacao adequada dos services de saude;

Deserieao Detalhada
- Fortalecer os elos de Iigacao entre a comunidade e os services de saude;

Titulo Proposto
Agente Comunitario de Sande

Titulo Atual

DESCRICAO DO CARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
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10 grau de instrucao e treinamento especifico.

Requisito:

- Executar outras tarefas correlatas quando determinada pela prefeitura ou exiga pela
TELEMIG.

- Cumprir as escalas de trabalho programada pela prefeitura;

- Comunicar a TELEMIG os problemas relacionados ao funcionamento dos equipamentos
do posto telefonico;

- Manter 0 local de trabalho em perfeitas condicoes higienicas de uso;

- Cumprir a tabela de valores fomecida pela TELEMIG;

- fazer a prestacao de contas junto a prefeitura dos valores recebidos no posto telefonico
nos prazos estipulados;

- Solicitar aos mensageiros a entrega das mensagens recebidos aos seus destintarios;

- Receber chamadas telefonicas;

- Efetuar chamadas telefonicas quando solitado pelo usuario do posto telefonico;

Descricao Detalhada

Titulo Proposto
Telefonista

COD. II-CE-06

Titulo Atual
Telefonista

DESCRICAO DO CARGO
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/,~", ,0"

1~t(Xiliar outros funcionarios e chefias na execucao de trabalhos do setor que atua;

..........t..1.0.· .) - ~~ecut~ t.arefas correlatas.~ ttl Requisitos BaS1COS:

\J 1° grau completo.

9 - Prestar informacoes sobre procedimentos admirlistrativos referente a sua area de atuacao;

8 - Preencher documentos e instrumentos de controle;

7 - Realizar services de protocolo;

6 - Preparar a reproducao de originais, quando necessario;

5 - Realizar services simples de arquivamento;

4 - Executar levantamento, anotacoes e calculos aritmeticos necessarios a execucao de tarefas
corriqueiras;

3 - Receber requisicoes e conferir, quanta ao numero de capias, 0 service realizado;

2 - Controlar 0 material de consumo utilizado;

1- Operar rnaquinas para tiragem de capias xerograficas e heliograficas para encadernacao;

Descrieao Detalhada

Operar maquinas de xerox, heliograficas ou equivalentes, datilografar originais, registrar, separar e
encaminhar documentos recebidos e expedidos, controlar materiais.

Descricao Sumaria

Titulo Proposto
Auxiliar Administrativo----,~-+.,------+.~----.---,.--,..,.-.---..-....---.-,.~--"--'_"_-"

COdigo ill-CE-15

Titulo Atual
Telefonista, Mensageiro, auxiliar de escritorio, Auxiliar Tecnico I
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Curso em myel de 20 grau de ensino.

Requisito Basico:

10 - Executar outras atividades correlatas.

9 - Executar os services de datilografia da secretaria da escola, quando necessario;

8 - Redigir a correspondencia da escola e controlar sua expedicao e recebimento;

7 - Controlar 0 material permanente de consumo e os equipamentos da Secretaria;

6 - Auxiliar a direcao na organizacao do calendario escolar;

5 - Manter atualizados arquivos, ficharios e livros de registros;

4 - Fazer anotacoes e atualizar 0 registro funcional do pessoal administrativo e do
magisterio lotado na Escola Municipal;

3 - Planejar, coordenar e supervisionar 0 service de secretaria da escola, inclusive a
elaboracao de relatorios, boletins, horatio de aulas, transposicao de graus e medias e
controle de frequencia dos alunos;

2 - Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao ensino;

1 - Atender ao publico, alunos, professores e pessoaI administrativo, prestando-lhe as
informacoes solicitadas;

Descricao Detalhada

Realizar trabalhos de atendimento ao publico e de secretaria das escolas municipais que
ministram ensino pre - escolar e de I" a 40 serie do 10 grau.

Descrieiio Sumaria

Titulo Proposto
Auxiliar de secretaria escolar

COD. 11.- CE-08

Titulo Atual
Secretaria

DESCRI(:AO DO CARGO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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Formacao em myel de 2° grau de ensino.

Requisito:

7 - Executar outras atividades inerentes a natureza do cargo atendendo a solicitacao da Fazenda
Estadual.

6 - Fazer vistorias "in loco" de estabelecimentos comerciais e/ou industriais para fins de concessao de
inscricao de contribuinte, quando determinado pela unidade fazendaria;

5 - Efetuar procedimentos de fiscalizacao de acordo com as determinacoes da Administracao
Fazendaria da jurisdicao;

4 - Manter atualizados os cadastros dos contribuintes urbanos e rurais;

3 - Manter sempre organizados e atualizados os arquivos da unidade SIAT local, de acordo com as
determinacoes da Administracao Fazendaria a que esta subordinado;

2 - Emitir notas e outros documentos fiscais quando requerido pelo contribuinte conforme orientacao
da Fazenda Estadual;

1 - Prestar assistencia tributaria ao contribuintes de tributos estaduais, sob a supervisao e orientacao
da Secretaria da Fazenda Estadual, atraves de suas unidades locais;

Descriciio do cargo:

Titulo proposto
Coordenador do S.I.A.T

Codigo -V-CE-l
Titulo atual
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ESTADO DE MINAS GERMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA


