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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101: ADVOGADO 

Requisitos: Superior Completo em Direito e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pela Ordem dos Advogados do Brasil e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pelo Departamento Jurídico. Sob a supervisão e orientação do Assessor Jurídico, tem a 
tarefa de produzir pareceres e defesas judiciais, participar de audiências nos feitos de sua responsabilidade ou 
naqueles que for determinado pelo Chefe do Setor, interpor os recursos cabíveis e acompanhá-los até o fim, 
elaborar o estudo pertinente e propor ações judiciais de interesse do Município, ou que forem determinadas pelo 
Assessor Jurídico, É, ainda, função e obrigação do Advogado, sob pena de responsabilidade, a comunicação de 
todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser 
detectadas.  

 

CARGO 102: CONTADOR 

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade do Município de Terra Roxa-PR, planejando, 

supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e 
administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle. Poderá, ainda, ser 
designado para responder pela Autarquia Municipal de Previdência. 

 

CARGO 103: DENTISTA I 

Requisitos: Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Odontologia e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pela Secretaria de Saúde. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da Saúde, 
é o responsável pelo atendimento ambulatorial pessoal a cada um que buscar socorro e tratamento dentário, de 
acordo com o agendamento realizado pela recepção de cada uma das unidades de saúde onde for designado para 
prestar o serviço, emitindo encaminhamentos, receituários, realizando a orientação a cada um dos pacientes, 
elaborando os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal de Saúde ou aqueles devidos aos 
órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o Dentista ser convocado para a realização de palestras e/ou 
orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivos de doenças 
da boca ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Dentista, sob pena 
de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre 
eventuais irregularidades que possam ser detectadas. Podendo ser designado pela Secretaria de Saúde para o 
desempenho da função na Estratégia da Saúde da Família-ESF, realizando diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde 
bucal; Promover a proteção à saúde, prevenir agravos, realizar diagnósticos, tratar doenças relacionadas à saúde 
bucal; Acompanhar, reabilitar e prestar manutenção a saúde, individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos 
clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais 
e procedimentos relacionados com a fase clínica de instalação de próteses dentárias elementares; Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Realizar supervisão do Auxiliar Odontológico; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

CARGO 104: ENFERMEIRO (PADRÃO) 

Requisitos: Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Enfermagem e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pela Secretaria de Saúde Municipal. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal 
da Saúde e/ou do Diretor do Departamento de Saúde, é o responsável pela Coordenação Geral da Enfermagem no 
Hospital Municipal, distribuindo tarefas e orientando os Auxiliares de Enfermagem e a cada um dos que 



necessitarem de acompanhamento específico, emitindo encaminhamentos, realizando a orientação necessária às 
pessoas que acompanhar, elaborando os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal de 
Saúde ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o Enfermeiro ser convocado para a 
realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao 
tratamento preventivos de doenças ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e 
obrigação do Enfermeiro, sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores 
ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.  
Podendo ser designado pela Secretaria de Saúde para o desempenho da função na Estratégia da Saúde da 
Família - ESF, realizando atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;Realizar atenção à saúde aos indivíduos em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;Realizar consulta 
de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo, e em conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão de enfermeiro; Solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 
Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros 
da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

CARGO 105: FARMACÊUTICO 

Requisitos: Superior Completo em Farmácia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Fornecer medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos 

produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, 
emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos 
farmacêuticos. Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla 
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; 
Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que 
cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre 
legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de 
serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de 
validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO 106: FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas a 

fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes; avaliar as deficiências dos 
pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para 
estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos 
resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações 
médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; 
desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação 
neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução 
do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à 
família e a outros grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados à Fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Administração Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico - científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos, direta ou indiretamente, à política de atendimento à criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização. 

 

CARGO 107: MÉDICO II 

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Medicina e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pela Secretaria de Saúde. Profissional Clínico Geral, sob a supervisão e orientação do 
Secretário Municipal da Saúde, é o responsável pelo atendimento ambulatorial pessoal a cada um dos que 
busquem socorro médico, de acordo com o agendamento realizado pela recepção de cada uma das unidades de 
saúde onde for designado para prestar o serviço, ou pela urgência do caso, emitindo encaminhamentos, 
receituários, realizando a orientação a cada um dos pacientes, elaborando os relatórios que lhe forem 



determinados pela Secretaria Municipal de Saúde ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, 
ainda, o Médico ser convocado para a realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre determinado 
aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivos de doenças ou no cumprimento de campanhas de 
saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Médico, sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo 
evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser 
detectadas. 
Podendo ainda, ser designado pela Secretaria de Saúde para o desempenho da função na Estratégia da Saúde da 
Família - ESF, realizando atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; Indicar, de forma compartilhada com 
outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de 
todos os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USB. 

 

CARGO 108: MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos: Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e conforme regulamento próprio a 
ser elaborado e publicado pela Secretaria de Saúde e/ou Secretaria de Agricultura. Sob a supervisão e orientação 
do Secretário Municipal da Saúde e do Chefe da Vigilância Sanitária e Secretario de Agricultura, é o responsável 
pela fiscalização na Área da Vigilância Sanitária e/ou SIM/POA, sendo de sua responsabilidade, a fiscalização em 
todos os estabelecimentos Comerciais, principalmente aqueles que comercializam produtos farmacêuticos e 
alimentícios, com enfoque especial para aqueles que comercializam tais produtos “in natura”, principalmente, 
quanto ao armazenamento e aos equipamentos de conservação, procedendo, primeiramente, a orientação, 
conforme determina a lei que rege a matéria, determinando providências, fiscalizando o seu cumprimento, e em 
caso de não cumprimento e conforme a gravidade dos fatos, aplicar as sanções cabíveis. É responsável também, 
pela fiscalização dos abatedouros públicos ou particulares, verificando a saúde dos animais abatidos para consumo 
humano, bem com a qualidade do produto, emitindo o competente laudo liberatório para a comercialização. Deve 
ainda, elaborar os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de 
Agricultura ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o Médico Veterinário ser convocado 
para a realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao 
tratamento preventivos de doenças causadas armazenamento inadequado ou pelo uso de equipamentos de 
conservação de alimentos “in natura” também inadequados ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É, 
ainda, função e obrigação do Médico Veterinário, sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento 
que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.  

 

CARGO 109: NUTRICIONISTA 

Requisitos: Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Planejar, implantar e acompanhar avaliação nutricional; promover a avaliação nutricional e do 

consumo alimentar das crianças; promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas da 
faixa etária atendida; integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos usuários; 
zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do emprego levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; apresentar de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu emprego. 

 

CARGO 110: PROFESSOR 

Requisitos: Conclusão do Ensino Médio Magistério ou Curso Superior reconhecido pelo MEC que o habilite para o 

exercício do magistério nas cinco primeiras séries iniciais. (art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - e artigo 19 da deliberação Nº 02/14 do Conselho Estadual de 
Educação do Estado do Paraná) 

Atribuições: Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho 

segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos aluno; Estabelecer e implementar 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, á avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. Divulgar as experiências educacionais realizadas; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis 
ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

CARGO 111: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisitos: Superior Completo - Licenciatura Plena em Educação Física, e Registro no Órgão da Classe 



Atribuições: Planejar e ministrar aulas na Educação Infantil, em anos/séries e/ou componentes curriculares da 

Educação Básica; elaborar planos, programas e projetos educacionais; desenvolver pesquisa educacional; realizar 
treinamento na área de esportes e atividades físicas. 

 

CARGO 112: PSICÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Psicologia e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde. 
Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da Assistência Social, Educação e/ou Saúde, é o 
responsável pelo atendimento pessoal a cada um dos que necessitarem de acompanhamento psicológico, de 
acordo com o agendamento realizado pelo setor responsável pela Assistência Social, Educação e/ou Saúde, 
emitindo encaminhamentos, receituários, realizando a orientação necessária às pessoas que acompanhar 
elaborando os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal a que estiver subordinado ou 
aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o Psicólogo ser convocado para a realização de 
palestras e/ou orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivos 
de doenças ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Psicólogo, sob 
pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, 
sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Escriturários de modo geral, para serviços a serem desenvolvidos nos departamentos de Tributação, 

Contabilidade, Secretaria Geral, Tesouraria, Assistência Social, Jurídico, Recursos Humanos, Engenharia, 
Departamento de Cultura e Desportos, Secretaria de Educação, e outros que forem criados ou que foram omitidos, 
mas que exigem qualificação inerente a função, podendo ser designado para trabalhar em qualquer uma das 
secretarias. 

 

CARGO 202: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, 

considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade; Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Estar em contato 
permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das 
doenças, de acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os 
cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de 
visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe. 

 

CARGO 203: AGENTE DE ENDEMIAS 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social. Orientar o uso de medidas de 

proteção individual e coletiva. Orientar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para 
o controle de vetores. Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e 
tratamento. Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua 
conclusão. Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático. Preencher a ficha de 
notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da Saúde. Realizar ações de educação em saúde e de 
mobilização social. Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva. Mobilizar a comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores. Promover o acompanhamento dos 
pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão. 

 

CARGO 204: CUIDADOR 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Desenvolver atividades junto aos abrigos residenciais municipais com crianças e adolescentes que 

estão em situação de vulnerabilidade social acolhidos sob medida de proteção, exigido pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, através dos Conselhos Tutelares e Ministério Público; participar da elaboração, execução e 
avaliação de planos personalizados para cada ingresso nos programas; planejar e desenvolver, em conformidade 
com a proposta pedagógica, atividades lúdicas, sociais, culturais e de rotinas pessoais diárias - como higiene 
pessoal e alimentação; demais tarefas afins com os programas sociais do Município.  

 

CARGO 205: FISCAL TRIBUTÁRIO 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Dar cumprimento à legislação tributária pertinente; Lavrar termos, intimações, notificações autos de 



infração e apreensão, na conformidade da legislação competente; Construir o crédito tributário mediante o 
respectivo lançamento, inclusive o decorrente de tributo informado e não pago; Exercer a fiscalização preventiva 
através de orientações aos contribuintes com vistas ao exato cumprimento de legislação tributária; Exercer a 
fiscalização repressiva, com imposição das multas cabíveis, nos termos da lei; Responder verbalmente as 
consultas formuladas por contribuintes. 

 

CARGO 206: RECEPCIONISTA 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Função de Auxiliar da Chefia do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, recebendo o pessoal que vier se 

entrevistar com o Chefe do Executivo Municipal, agendando entrevistas ou encaminhando para quem de direito, 
tudo de acordo com a Orientação e Supervisão do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. 

 

CARGO 207: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Ensino Médio Completo específico em Técnico de Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no regulamento federal que 

rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de Enfermagem e conforme regulamento próprio a ser 
elaborado e publicado pela Secretaria Municipal de Saúde. Todas as atividades relacionadas com a profissão 
serão desenvolvidas no Hospital Municipal ou nos Postos de Saúde, conforme determinar o Secretário de Saúde, 
sendo que poderá, ainda, ser determinado a cada servidor uma função específica dentro de cada unidade de 
saúde. E, ainda, função e obrigação do Técnico de Enfermagem, sob pena de responsabilidade, a comunicação de 
todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema de saúde, sobre eventuais irregularidades que 
possam ser detectadas. 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO 301: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – FUNÇÃO I 

Requisitos: Alfabetizado 

Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em qualquer uma das 

Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração. Poderá ser designado para qualquer uma das 
seguintes tarefas, dentre outras que poderão surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, 
bem como o gênero de cada indivíduo: serviço braçal em geral; responsável pelo almoxarifado, Auxiliar de 
mecânico, borracheiro, eletricista, pedreiro, carpinteiro; contínuo, coveiro, gari, jardineiro, vigia, zelador, podendo 
ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à função, a critério do Secretário Municipal da 
Administração Geral; 

 

CARGO 302: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – FUNÇÃO II 

Requisitos: Alfabetizado 

Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em qualquer uma das 

Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração. Poderá ser designado para qualquer uma das 
seguintes tarefas, dentre outras que poderão surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, 
bem como o gênero de cada indivíduo: Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências 
internas e externas da Administração, efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em 
geral, para mantê-los em condições de uso, executar atividades de copa e cozinha, zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à função, a critério do Secretário 
Municipal da Administração Geral. 

 

CARGO 303: ELETRICISTA 

Requisitos: Alfabetizado 

Atribuições: Realizar serviços de reparo ou construção de instalações elétricas, sob a orientação e supervisão do 

Departamento de Engenharia da Municipalidade, e outras tarefas inerentes à sua função, na forma do regulamento 
que poderá ser emitido pelo Chefe do Setor de Engenharia, a quem o servidor estará subordinado. 

 

CARGO 304: MOTORISTA 

Requisitos: Alfabetizado e CNH “D” 

Atribuições: Conduzir automóveis, caminhões, ônibus, peruas, motocicletas, enfim, todos os veículos da 

Municipalidade, podendo, a critério do Senhor Secretário da Administração ser designado para trabalhar em 
qualquer secretaria, passando, então a subordinar-se ao Departamento de Transporte daquela Secretaria, até ser 
designado para outra, sempre a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de conduzir o veículo a 
que foi designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, nível de combustível, tensão das 
correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e outros itens de segurança obrigatório, pneu de reserva, 
ferramentas necessárias enfim, todos os itens para o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à 
sua função, na forma do regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve conduzir os veículos 
observando todas as normas e com os equipamentos de seguranças de uso obrigatório, e será o responsável pelo 
pagamento de multa se der causa para a autuação. 

 
 
 



CARGO 305: PEDREIRO 

Requisitos: Alfabetizado 

Atribuições: Realizar serviços de alvenaria ou concreto armado, ou estruturas correlatas, na reparação de 

estruturas do gênero, sob a orientação e supervisão do Departamento de Engenharia da Municipalidade, e outras 
tarefas inerentes à sua função, na forma do regulamento que poderá ser emitido pelo Chefe do Setor de 
Engenharia, a quem o servidor estará subordinado. 

 
 


