A N E X O I E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 02/2018
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 101 CONTADOR
Requisitos:Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições:Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando,
supervisionando, orientando a sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências
legais e administrativas; Proceder a análise de contas; Assessorar sobre problemas contábeis
especializados da instituição, dando pareceres sobre a ciência de práticas contábeis, a fim de contribuir
para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; Realizar trabalho de
auditoria contábil; Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão
econômica financeira da instituição. Classificar contas e registros de acordo com as especificações
necessárias e previstas no Plano de contas, manuais e legislação. Assinar prestações de contas anuais
procedente do Município de Lidianópolis e Câmara de Vereadores. Acompanhamento na execução
orçamentaria da receita, despesas e alterações orçamentarias, elaboração da lei de diretrizes
orçamentarias com os anexos de metas e de riscos fiscais e projeção da receita. Elaboração e
encaminhamento ao legislativo da lei orçamentaria anual, compatibilização dos instrumentos
orçamentários (PPA, LDO e LOA). Elaboração e apresentação das audiências públicas quadrimestrais
do orçamento da LDO e do orçamento criança; Acompanhamento e auxilio na elaboração e entrega do
SIM-AM e SIMPCA, elaboração dos contraditórios e recursos junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, Tribunal de Contas da União e outros órgãos estaduais e federais, elaboração e entrega do
SIOPS, SIPE, SISTN e SIT.
CARGO 102ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia relativos a estrutura de edificações,
tráfegos, vias públicas e obras de pavimentação, sistemas de água e esgoto, aproveitamento de
recursos naturais, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, entre outros; Estudar
características, especificações e preparar plantas, orçamentos de custos, técnicas de execução e
outros dados, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras, dentro dos
padrões técnicos exigidos; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos
e pareceres técnicos; Participar de planos gerais e específicos, que visem o posicionamento
institucional frente a comunidade no que se tange a sua especialidade e formação. Elaborar projetos
técnicos para atender às demandas Ministérios e Secretarias de Estado que porventura possam
solicitar como condição para a celebração de convênio, contratos de repasse ou termos de parceria.
CARGO 103 MEDICO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Prestar atendimento médico e ambulatorial examinando pacientes, solicitando e
interpretando exames, prescrevendo, orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta
em documento próprio e encaminhando a outros centros quando necessário; Executar atividades
médico-sanitárias, exercendo atividades clínica, procedendo cirurgias de pequeno, médio e grande
porte, e laboratoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multidisciplinar e multiprofissional na elaboração de diagnóstico de
saúde da área, analisando dados de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas
atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as
ações desenvolvidas, participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando
prestar assistência integral do indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas,
normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde, orientar a
equipe de técnicos e assistentes na atividade delegadas; Realizar exames em peças operatórias ou de
necropsia para fins de diagnósticos de causa-mortis, assinar as respectivos atestados de óbitos;
Coordenar, orientar e supervisionar as ações de saúde das unidades do município e bem assim de
programas específicos de saúde quando designado para tal. Acatar as escalas de

plantõesapresentadasporseu superior.
CARGO 104 MEDICO VETERINARIO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Elaborar e coordenar projetos de produção animal, a nível municipal e em parceria com
outras entidades governamentais e privadas; Prestar assistência técnica, prioritariamente, a grupo de
produtores e individualmente, a produtores contemplados com programa do Governo, inspecionar e
fiscalizar locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização de produtos de origem
animal, visando a observância de medidas sanitárias e de higiene e tecnológicas consideradas
necessárias; Participar e coordenar na realização de exposições, feiras, simpósios, cursos e outros
eventos relacionados a animais; Promover e coordenar a busca de transferência de novas tecnologias
que venham a beneficiar a pequena propriedade rural. Responsabilizar-se tecnicamente pelo SIM
(Sistema de Inspeção Sanitária Municipal).
CARGO 105 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I
Requisitos: Superior Completo, compreendendo: magistério com Licenciatura na área de Educação ou
Pedagogia
Atribuições: - Assumir compromisso com sua própria formação participando de reuniões, grupos de
estudos, de cursos, de palestras, de conferências e seminários que constituem Programas de
Formação Continuada oferecido em âmbito municipal, estadual e Federal de acordo com os requisitos
exigidos de acordo com a modalidade de ensino de alocação;Planejar e executar o trabalho docente,
em consonância com o plano curricular da escola atendendo ao avanço da tecnologia
educacional;Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar;Participar de reuniões, conselhos
de classe, atividades cívicas e outras;Atender a solicitação da direção da escola referente a sua ação
docente desenvolvida no âmbito escolar;Manter o registro das atividades de classe em dia e delas
prestar contas quando solicitado;Zelar pela aprendizagem dos alunos;Estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento;Elaborar programa e planos de trabalho em sua hora
atividade no local de trabalho, sob supervisão do Coordenador Pedagógico;Participar ativamente de
reuniões com a comunidade escolar, reuniões de planejamento pedagógico e cursos;Realizar os
planejamentos, registros e relatórios solicitados cumprindo os prazos de entrega estabelecidos pela
direção da instituição de ensino;Auxiliar nas atividades necessárias ao bom funcionamento da
Instituição de Ensino;Seguir a determinação de lotação por turma e período de trabalho, definidas
anualmente pela necessidade de atendimento através do processo de atribuição de aulas, determinado
pela SME de acordo com a presente Lei através de normativas expedidas pela mesma.
CARGO 106PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
ÁREA SURDES – LIBRAS
Requisitos: Superior Completo, compreendendo: magistério com Licenciatura na área de Educação e
Pós-graduação na função Educação Especial: Área de Surdeslibras e curso de aperfeiçoamento
específico na área de libras ou Pedagogia com Pós-graduação na função Educação Especial: Área de
Surdes-libras curso de aperfeiçoamento específico na área de libras.
Atribuições: Assumir compromisso com sua própria formação participando de reuniões, grupos de
estudos, de cursos, de palestras, de conferências e seminários, que constituem o Programa de
Formação Continuada oferecido pela Rede Municipal de Ensino, compreendendo como um direito e
exigência no exercício de sua profissão.Exercer o seu papel de educador com ética e competência
mantendo uma postura coerente com sua responsabilidade como formador de opinião.O professor tem
como encargo compreender que a educação é um aprender contínuo e, que o foco de seu trabalho é o
processo de ensino/ aprendizagem, considerando a diversidade de seus alunos, respeitando suas
diferenças e fazendo delas um elemento agregador do conhecimento e não excludente do processo.
Deve ter propostas claras sobre o que, como e quando ensinar e avaliar, a fim de facilitar o
planejamento de atividades de ensino para que a aprendizagem aconteça de maneira coerente com os
objetivos propostos. Dessa forma, o professor elabora o plano de trabalho e organiza sua intervenção
propondo situações de ensino/aprendizagem de forma a desenvolver as capacidades cognitivas dos
alunos. As principais condições para o bom desempenho do trabalho do professor são: a capacidade
de entender as mudanças, de identificar os problemas e as condições delas decorrentes, de apontar
alternativas educacionais que concorram para uma educação voltada para a constituição da
cidadania.Mediar situações de comunicação entre surdos e demais membros da comunidade escolar;
Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de aprendizagem e
interação no contexto escolar; Informar à comunidade escolar sobre as formas mais adequadas de
comunicação com os alunos surdos; Interpretar, de forma fidedigna, as informações e conhecimentos

veiculados em sala de aula e nas demais atividades curriculares desenvolvidas no contexto escolar;
Dar oportunidade à expressão dos alunos surdos por meio da tradução, de forma fidedigna, de suas
opiniões e reflexões; Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados
pelo professor, evitando a improvisação e proporcionando maior qualidade nas informações
transmitidas; Ter um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, oferecendo
informações adequadas sobre a importância da interação deste com os alunos surdos; Sugerir aos
docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais mais adequadas ao favorecimento da
aprendizagem dos alunos surdos; Cumprir integralmente a carga horária designada (20 horas), de
modo a oferecer apoio especializado aos alunos surdos em todas as disciplinas previstas na matriz
curricular semanal para a série em questão enquanto houver essa demanda; Participar das atividades
pedagógicas que envolvem o coletivo da escola: reuniões pedagógicas, conselhos de classe, atividades
festivas, entre outros, fazendo as mediações de comunicação necessárias para alunos e/ou
profissionais surdos; Submeter-se, assim como os demais profissionais, aos direitos e deveres
previstos no regimento da escola; Cumprir o Código de Ética, que regulamenta a prática da
interpretação/tradução em Libras, emitido pela Federação Nacional de Educação e Integração de
Surdos - FENEIS, o qual deve ser de conhecimento da equipe técnico-pedagógica do Estabelecimento
de Ensino.Não havendo demanda de alunos com necessidades especiais na área de Surdes-libras,
este profissional passará a atuar como professor regente em turmas de Educação Básica.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CARGO 201 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Auxiliar de Saúde Bucal e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico quando for
o caso; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas
intervenções clínicas; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar
modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos
serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção
de riscos ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.
CARGO 202 ORIENTADOR SOCIAL
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS/CRAS; realização de
abordagem de rua e/ou busca ativa no território; participação das reuniões de equipe para o
planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; participação das
atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS/CRAS; o orientador social deve
elaborar atividades em relação ao cotidiano, promover debates e integração; acompanhar o
desenvolvimento de oficinas; desenvolver conteúdos que lhe são atribuídos, trabalhando com a
realidade de cada pessoa do grupo; participar de reuniões sistemáticas e das capacitações
continuadas; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando a
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva
da família; desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)contrução da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de
vida e ações intergeracionais; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos
usuários, assegurando a privacidade das informações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver
atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar na
organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no
processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações
das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração de registro das atividades desenvolvidas,
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; desenvolver atividades que
contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e
indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação
profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros

periódicos. INICIATIVA: Procedimentos variados, inclusive os de alguma complexidade, as diretrizes
gerais serão estabelecidas pelo Secretário Municipal de Assistência Social. RESPONSABILIDADE
POR CONTATOS HUMANOS: contatos regulares com as redes de serviços, com outros órgãos da
administração municipal, estadual ou federal, para fornecer e obter informações, requer muita atenção
para evitar encaminhamentos errôneos, bem como, orientações indevidas.
CARGO 203 TECNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão da
Classe
Atribuições: Compreende as atividades de assistência de enfermagem que se destinam a ministrar
medicação, fazer curativos, colocar e remover sondas e drenos, dentre outras. Prestar atendimento de
enfermagem, de acordo com a prescrição dos cuidados de enfermagem; Ministrar medicação, por via
oral, parenteral, nasal, ocular e auricular, de acordo com a prescrição médica; Controlar o início e
término do soro de acordo com a prescrição médica; Fazer curativos, observando os cuidados
necessários para não contaminar o ferimento; Retirar pontos de incisões cirúrgicas; Colocar e remover
sondas e drenos; Preparar salas obstétricas e centro cirúrgico para realização de partos e cirurgias;
Colocar parturientes em posição de litotomia, e auxiliá-las durante o parto; Recepcionar recém-nascidos
e levá-los até o berçário; Fazer exame do pezinho nos bebês; Circular o centro cirúrgico e instrumentar
cirurgias; Desinfetar o centro cirúrgico; Atender pacientes no pronto-socorro e prestar cuidados de
enfermagem necessários (curativo, injeção, inalação, drenagem, extração de unhas, lavagem de
ouvido, colocação de tala gessada, tamponamento de olho, etc.); Preparar, acondicionar e esterilizar
materiais; Fazer controle de gastos e pedido de materiais e medicamentos; Registrar, na prescrição
médica, as observações clínicas a respeito das condições do paciente; Executar outras tarefas afins,
quando solicitado pela chefia imediata.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 301 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições: Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e
externas da unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando
os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; limpar e arrumar todo o local
em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios,
assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais,
retirar lixo, banheiros, vestiários, persianas, realizar a reposição de material; efetuar a limpeza e
conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso;
executar atividades de copa; auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; separar os materiais
recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais); atender ao telefone, anotar e
transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, papéis,
jornais e outros materiais; reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; controlar
o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; executar outras
atividades de apoio operacional ou correlata; executar tarefas inerentes ao serviço de copa como
preparo de lanches, refeições, café, chá e outros; desenvolver suas atividades utilizando normas e
procedimentos de biossegurança e/ou segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação,
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de
trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
CARGO 302 AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS MASCULINO
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições: Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de
estradas, auxiliando em serviços de sinalização, preparando solos para plantio, etc.; executar a limpeza
de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos; executar atividades de capinação e
retirada de mato; transportar material de um local para outro, inclusive, carregando e descarregando
veículos; executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas,
limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a
cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos; aparar grama, limpar e
conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar
pragas e moléstias; cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários;
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de

movimentação de móveis, equipamentos e outros elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas,
fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo; executar atividades
referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado; executar serviços de
limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais
necessários para manter as condições de conservação e higiene; verificar a existência de material de
limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da
necessidade de reposição; desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de
biossegurança e/ou segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar o
tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
CARGO 303 MOTORISTA CATEGORIA D
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH D
Atribuições: Conduzir automóveis, camionetas, caminhões, veículos de cargas pesadas, veículos de
transporte coletivo da frota municipal, visando transportar pessoas, cargas, materiais e equipamentos;
Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo que vai utilizar, comunicando à chefia
imediata a necessidade de reparos no veículo; Zelar pela segurança de terceiros e de passageiros;
Orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais e de pessoas, e quanto a estes, observar nos
pontos de parada a orientação para que não atravessem a rua sem antes verificar a aproximação de
outros veículos, principalmente no transporte de escolares; Registrar dados pré estabelecidos, sobre a
utilização diária do veículo; Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade;
Obedecer as normas de trânsito e responsabilizar-se pelo pagamento de multas que der causa.
Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico,
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando
indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus.
CARGO 304 OPERADOR DE MAQUINA RODOVIARIA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH C
Atribuições: Operar as seguintes máquinas: micro trator, máquina demarcadora de faixas, micro rolo
compactador, trator agrícola, rolo compactador vibratório, pá carregadeira, motoniveladora, trator de
esteiras, retroescavadeira hidráulica e moto scraper; limpar, lubrificar e ajustar as maquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções de manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, e após
executados, efetuar os testes necessários; Observar as medidas de segurança ao operar e estacionar
os equipamentos e máquinas; Anotar segundo as normas estabelecidas, dados e informações sobre os
trabalhos realizados, consumo de combustíveis, consertos e outras ocorrências.
CARGO 305 OFICIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições: Realiza trabalhos de carpintaria e alvenaria, concreto e outros materiais similares,
guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes
ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Assenta tijolos e outros
materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar
tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e meios fios;
Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material
similar; Verifica as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de
fazer o trabalho; Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a
ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e
demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e forma
indicadas e unindo-os com argamassa; Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o
nivelamento das mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de
águas pluviais das ruas; Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros;
Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
CARGO 306 ZELADOR DE CEMITERIO
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições: Executar serviços de inumações e exumações nos cemitérios; Cavar covas rasas e
sepulturas com o uso de ferramentas adequadas; Localizar nas plantas do cemitério a localização de

sepulturas, jazigos, covas e sepulturas; Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas; Ajudar na
execução de sepultamentos carregando e colocando o caixão na sepultura; Fechar as sepulturas
cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; Zelar pela conservação dos jazigos e covas rasas;
Limpar e carregar lixos existentes nos cemitérios; Executar outras tarefas que, por suas características,
se incluam na esfera de competência.

