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LEI N.º 434/2011 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS 

EFETIVOS E COMISSIONADOS DA 

PREFEITURA, ESTABELECE O 

LOTACIONOGRAMA, REGULAMENTA AS 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O Prefeito do Município de SANTA CARMEM, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona e pública a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta lei estabelece o Quadro de Cargos, 

regulamenta suas respectivas atribuições, cria o Lotacionograma e dá 

outras providências. 

 

§ 1º - Fica aprovada, nos termos da presente Lei, a 

organização, criação, extinção e definição dos requisitos necessários ao 

exercício dos cargos públicos de caráter efetivo e dos empregos públicos 

da Prefeitura do Município de Santa Carmem, fundamentado nos 

princípios da valorização profissional da atividade pública, bem como 

visando assegurar a eficiência da ação administrativa. 

 

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo, bem como os 

empregos públicos ficam estruturados observadas a escolaridade, a 
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habilitação profissional exigida, a natureza e a complexidade das 

atribuições a serem exercidas.  

 

Art. 2º - O Regimento Jurídico dos Servidores Municipais de 

Santa Carmem – MT, incluídos aqueles pertencentes à sua 

administração direta, autarquias e fundações, é o estatutário. 

 

CAPÍTULO II 

 

SEÇÃO I 

DO QUADRO DE CARGOS 
 

Art. 3º - Os cargos ora instituídos, enquadram-se nos 

seguintes grupos: 

 

§ 1º - De provimento Efetivo com o seguinte grau de 

escolaridade: 

A - Ensino Fundamental Completo; 

B – Ensino Fundamental Incompleto; 

C – Ensino Médio; 

D – Ensino Médio Técnico; 

E – Ensino Superior. 

§ 2º - De Provimento em Comissão; 

§ 3º - Cargos em Extinção. 

 

SEÇÃO II 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo serão supridos 

exclusivamente por nomeação, com prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 

 

§ 1º – Aplicar-se-á aos servidores investidos em cargos 

efetivos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. 
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SEÇÃO III 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

  Art. 5º - Os cargos de provimento em Comissão são de livre 

nomeação e exoneração, e destinam-se a atender funções de confiança 

enquadradas como de assessoramento, coordenação, chefia e direção. 
 

§ 1º - Os cargos de comissão são de escolha do Chefe do 

Poder Executivo, devendo recair preferencialmente nos servidores do 

quadro efetivo, podendo ser atribuídos também, a pessoas que reúnam 

habilidades técnicas, condições e competência profissional para exercê-

lo. 
 

§ 2º - O servidor designado para ocupar cargo em comissão 

poderá optar pelos vencimentos do cargo de carreira ou do cargo em 

comissão para o qual foi nomeado. 
 

Art. 6º - Os servidores efetivos investidos em cargos 

comissionados, na forma do caput deste artigo, perceberão os 

vencimentos do cargo efetivo mais gratificação de função até completar 

a equivalência da remuneração do cargo comissionado provido. 

 

§ 1º - É de livre escolha, por parte do servidor efetivo, 

investido em cargo comissionado, a opção em receber a remuneração 

do cargo cujo provento for maior.  

 

SEÇÃO IV 

DOS CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

Art. 7º - Os cargos designados como “Em Extinção” são 

aqueles que em função da exigência de novas competências para seu 

exercício ou constatada sua desnecessidade pela readequação ou 

transformação do órgão ou unidade administrativa de lotação, os 

mesmos são declarados em extinção. 
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§ 1º O servidor investido no exercício de cargo “em 

extinção”, não sofrerá ônus em função de sua condição, permanecendo 

inalterados todos os requisitos e direitos adquiridos no exercício do 

mesmo. 

 

§ 2º Não haverá migração de cargo extinto para cargo 

correlato no âmbito do Poder Executivo municipal. 

 

Parágrafo único: Os cargos acima mencionados serão 

definitivamente extintos a medida que vagar. 

 

SEÇÃO V 

DO LOTACIONOGRAMA 

 

Art. 8º - Constitui o Lotacionograma Geral da Prefeitura do 

Município de Santa Carmem, a relação de cargos descrita na tabela 

constante do anexo I. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE 

PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

Art. 9º - A caracterização, atribuições e requisitos de 

provimento dos cargos são os seguintes: 

 

I – CARGOS EFETIVOS  
 

1. 1 – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.1.1 - CARGO: AGENTE DE APOIO NUTRICIONAL 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a preparação de alimentação e/ou lanches, 

combinando os alimentos, temperando, refogando-os, assando-os, 

cozinhando-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para 

atender as exigências de cada prato, sob orientação nutricional. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Separar o material a ser utilizado na preparação do alimento, 

escolhendo panelas, temperos, molhos e outros ingredientes, para 

facilitar sua manipulação; 

 Preparar os alimentos, previamente selecionados, cortando-os, 

amassando-os ou triturando-os e temperando-os, para garantir a 

forma e o sabor adequados a cada prato; 

 Colocar os alimentos em panelas, formas ou outros recipientes, 

untando-os com óleo, azeite ou manteiga, para possibilitar o 

cozimento; 

 Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de 

alimentação, relacionando alimentos, preparando refeições ligeiras 

e distribuindo-as para atender ao programa alimentar elaborado 

pelo (a) nutricionista do município; 

 Preparar café, chá, achocolatados e sucos, separando os 

ingredientes e medindo-os de forma adequada para se ter uma 

bebida que atenda aos consumidores; 

 Preparar sobremesas e demais alimentos, conforme solicitado, 

para atender às necessidades do órgão competente; 

 Manter asseado e ordenado o local de trabalho, limpando-o, assim 

como os utensílios, e arrumando tudo em seus devidos lugares, 

para assegurar condições de higiene e boa aparência ao ambiente; 

 Verificar a existência de material de limpeza e outros itens 

relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato 

a necessidade de reposição, quando for o caso; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, 

bem como a necessidade de consertos e reparos nas 

dependências, móveis e utensílios; 
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 Lavar e guardar copos, pratos, panelas, talheres, xícaras, 

cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 

 Executar outras atribuições afins; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, com algum esforço braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto.  

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.1.2 - CARGO: AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de limpeza de ruas, parques, jardins e 

outros logradouros públicos, varrendo-os, coletando os detritos 

acumulados, para manter os referidos locais em condições de 

higiene e trânsito. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Varrer ruas, parques e jardins do município, utilizando vassouras, 

ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os 

referidos locais em condições de higiene e trânsito; 

 Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, 

cestas, carrinhos de tração manual e outros depósitos 

apropriados, para a coleta e transporte; 

 Percorrer as ruas e logradouros, seguindo roteiros 

preestabelecidos, para coletar lixo; 

 Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados 

no trabalho de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os 

limpos; 

 Executar outras atribuições afins; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, envolvendo esforços braçais. 
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 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.1.3 - CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Realizar trabalhos gerais relativos à frota de veículos do 

Município, prestando apoio e suporte ao responsável pela oficina. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Dar apoio e suporte à oficina municipal, organizando e mantendo 

ferramentas, chaves e demais equipamentos de uso diário limpos 

e em perfeito estado de conservação; 

 Fazer a limpeza de peças e componentes dos veículos; 

 Encomendar, solicitar ao setor competente sobre a necessidade 

de aquisição de materiais de limpeza; 

 Manter a oficina limpa e organizada; 

 Prestar assistência aos motoristas nos casos de pane elétrico-

mecânica, auxiliando na remoção do veículo para a oficina; 

 Executar tarefas auxiliares, tais como: montagem e 

desmontagem de motores, máquinas e caldeiras, equipamentos 

em geral;  

 Verificar nível de água e óleo de motor; 

 Lavar e polir os veículos da frota municipal; 

  Zelar pelo funcionamento e pela limpeza dos equipamentos 

utilizados em seus serviços; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, com algum esforço braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
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1.1.4 - CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Realizar trabalhos gerais de manutenção do aspecto visual 

urbano, incluindo os reparos em vias e logradouros públicos.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Conduzir equipamentos técnicos e ao local de trabalho; 

 Executar tarefas auxiliares, tais como: colocação de cabos em 

ferramentas, preparo de materiais a serem utilizados na execução 

dos serviços; 

 Reparar buracos e imperfeições nas vias públicas que estejam 

impedindo o fluxo dos veículos; 

 Realizar serviços de poda de árvores em logradouros públicos, 

assim como da remoção de árvores desde que previamente 

autorizada pela autoridade competente; 

 Realizar o plantio de mudas de árvores em lugares previamente 

determinados pela autoridade responsável; 

 Atuar em todos os trabalhos relativos a manutenção do patrimônio 

urbanístico do Município, inclusive reparos em monumentos 

históricos, sua limpeza e conservação; 

 Capinar logradouros, praças e jardins públicos retirando pragas e 

demais plantas que venham a comprometer o aspecto paisagístico 

das mesmas; 

 Regar e podar plantas em praças e jardins; 

 Fazer a manutenção dos principais acessos ao município, inclusive 

margens de rodovias e estradas vicinais no perímetro do 

Município, roçando, capinando, tapando buracos, plantando 

árvores e realizando demais serviços previamente requisitados 

pelo órgão competente; 

 Zelar pelo funcionamento e pela limpeza dos equipamentos 

utilizados em seus serviços; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, envolvendo esforços braçais. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.1.5 - CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de serviços de limpeza e arrumação nas 

diversas unidades da Prefeitura. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios 

públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio 

requeridas; 

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos 

e depositando-os de acordo com as determinações definidas; 

 Percorrer as dependências da unidade administrativa em que 

exerce suas funções, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 

bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 

aparelhos elétricos; 

 Dispor adequadamente os restos de comida e demais dejetos em 

latão de lixo, de forma a evitar a proliferação de insetos; 

 Verificar a existência de material de limpeza e outros itens 

relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato 

a necessidade de reposição, quando for o caso; 

 Zelar pela higiene dos sanitários; caixa de água, mobiliário, 

instalações diversas, cortinados; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, 

bem como a necessidade de consertos e reparos nas 

dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e 

com boa aparência; 
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 Zelar pelo material e equipamentos sob sua guarda, mantendo-os 

arrumados em local apropriado ao final do expediente; 

 Executar outras tarefas afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.1.6 - CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a exercer a vigilância e manutenção em logradouros 

e próprios municipais. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Exercer vigilância em locais previamente determinados; 

 Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 

providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações 

nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; 

 Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 

acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as 

autorizações de ingresso; 

 Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão 

devidamente fechadas, investigando quaisquer condições 

anormais que tenha observado; 

 Controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e de 

equipamentos;  

 Acompanhar funcionários, quando necessário, ou prestadores de 

serviços, durante a execução dos mesmos; 

 Operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, etc.), e de 

segurança (alarme, câmeras de vídeo, etc.)  
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 Digitar relatórios, quando o setor for informatizado; elaborar 

relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e 

objetiva;  

 Acionar as autoridades policiais quando necessário;  

 Garantir a segurança patrimonial; 

 Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes 

qualquer irregularidade verificada; 

 Zelar pelo funcionamento e pela limpeza dos equipamentos 

utilizados em seus serviços; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, com algum esforço braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto.  

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.1.7 - CARGO: COVEIRO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e 

saúde pública, providenciar a exumação de cadáveres, quando 

necessário, e executar trabalhos de conservação e limpeza de 

cemitérios e necrotérios, atendendo as normas de higiene e 

segurança do trabalho.   

ATRIBUIÇÔES TÍPICAS 

 Realização das atividades referentes ao alinhamento, numeração, 

designação de locais e a manutenção do registro de sepulturas;  

 Abrir sepulturas e jazigos para enterramentos;  

 Realizar sepultamentos e exumações (devidamente autorizado);   

 Auxiliar nas necropsias;  

 Controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para 

abertura de sepulturas;  

 Fazer reparos em túmulos e dependências;  
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 Providenciar e executar a capina e limpeza do local de trabalho;  

 Orientar e atender a população, divulgando o que as famílias e 

responsáveis devem fazer para zelar de suas sepulturas;  

 Requisitar material para suas atividades;  

 Abrir e fechar os portões dos cemitérios;  

 Fazer transferência de ossadas para outros túmulos (devidamente 

autorizado);  

 Preparar o cemitério para o dia de finados;  

 Informar ocorrências no serviço de sua competência ao superior 

imediato;  

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do 

local de trabalho; 

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 

critério de seu superior. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, envolvendo esforços braçais. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Incompleto. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

1.2.1 - CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de serviços administrativos simples como 

operar máquinas duplicadas e microcomputadores. Realizar 

pequenos mandados externos de coleta e entrega de 

correspondências, documentos, serviços bancários, encomendas e 

outros afins entre os órgãos e unidades administrativas da 

Prefeitura. 
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos 

volumes e expedientes, separando-os por destinatários, 

observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro 

de protocolo; 

 Auxiliar na execução de serviços simples de almoxarifado, 

apanhando materiais de consumo em depósitos, conferindo-os 

com as requisições, transportando-os e guardando-os em locais 

apropriados; 

 Encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os e 

prestando-lhes informações necessárias; 

 Controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando 

protocolos para comprovar a execução dos serviços, coletas, 

assinaturas em documentos diversos; 

 Receber e distribuir, após autorização do superior responsável, 

materiais e suprimentos em geral; 

 Guilhotinar papéis, operar mimeógrafo, copiadora eletrostática e 

máquinas heliográficas; 

 Prestar informações simples, de caráter geral, pessoalmente ou 

por telefone, anotando e transmitindo recados; 

 Arquivar, abrir pastas, plastificar folhas e preparar etiquetas; 

 Registrar a entrada e saída de trabalhos de duplicação, anotando 

em formulário próprio o número de matrizes e de cópias efetuadas 

e o setor solicitante; 

 Executar serviços administrativos externos; 

 Entregar e buscar documentos, mensagens e encomendas ou 

pequenos volumes; 

 Efetuar pequenas compras e pagamentos de contas para atender 

as necessidades dos servidores das unidades; 

 Realizar depósitos e retiradas bancárias conforme solicitado pelo 

responsável do órgão ou unidade, entregando ao mesmo os 

comprovantes bancários das transações realizadas; 

 Zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua 

responsabilidade; 



 ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

 

 

 

21 

Endereço: Avenida Santos Dumont, n.º 491 – Centro. CEP: 78.545-000.  

Fone: (66) 3562-1183/1501/1509 

Site: www.santacarmem.mt.gov.br 

E-mail: administra@santacarmem.mt.gov.br 

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Esforço físico pequeno no manejo de 

objetos leves ou operando equipamento cujo tempo de operação 

excede ao de manuseio. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo. 

 Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.2 - CARGO: ELETRICISTA PREDIAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de trabalhos de montagem e de reparo 

em instalações de baixa tensão, nos edifícios ou logradouros 

públicos, guiando-se por diagramas e outras especificações, 

utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de 

medições elétricas e eletrônicas, material isolante, equipamentos 

de soldar e outros necessários aos seus serviços. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Executar serviços elétricos durante reformas de instalações 

prediais e sistemas elétricos; 

 Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva 

de instalações e equipamentos prediais; 

 Executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel 

de controle conforme projeto específico; 

 Executar manutenções preventivas e corretivas de sistemas de 

automação predial, de transformadores, de disjuntores, de 

subestações e de painéis elétricos; 

 Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar 

componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e 

ferramentas adequadas; 

 Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios 

elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes 

e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e 

sistema de proteção reaberto em conexões de barramentos, 
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chaves e operação de equipamentos elétricos visando o 

diagnóstico e/ou análise de falhas dos sistemas prediais; 

 Utilizar programas, aplicativos de informática no desempenho de 

suas atividades; 

 Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de 

Segurança do Trabalho e usando Equipamentos de Proteção 

(EPI’s); 

 Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e 

distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas; 

 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a 

necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros 

equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; 

 Acompanhar intervenções eletromecânicas, moto-bomba e 

motores elétricos, envolvendo inclusive montagens e 

desmontagens por meio de procedimentos padronizados, 

efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos 

e de proteção elétrica; 

 Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e 

materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; 

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do 

serviço e orientação superior. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, com pequeno esforço braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.3 - CARGO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 

OUTROS VEÍCULOS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de mecânica de veículos e máquinas 

pesadas, mantendo e reparando equipamentos e motores de 

ônibus, microônibus, caminhões, tratores, caçambas, máquinas e 

outros veículos do município. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Examinar o veículo ou equipamentos rodoviários, inspecionando-

os para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento 

dos mesmos;  

 Efetuar o desmonte, a limpeza e montagem de motores, peças de 

transmissão diferencial e outras partes, segundo técnicas 

apropriadas;  

 Consertar peças de máquinas e equipamentos; 

 Proceder à distribuição, ajuste e retificação de peças de motor, 

utilizando ferramentas manuais, instrumento de medição e 

controle e outros equipamentos para assegurar-lhes seu bom 

funcionamento;  

 Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial 

dos sistemas mecânicos dos equipamentos recondicionando para 

assegurar seu funcionamento; 

 Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; 

 Converter ou adaptar peças; 

 Inspecionar e reparar caminhões, tratores, bombas, máquinas e 

equipamentos rodoviários; 

 Inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessárias 

unidades e partes de automotores, magnetos, geradores e 

distribuidores; 

 Desmontar e montar caixas de mudanças; 

 Recuperar e consertar hidrovácuos; 

 Reparar máquina a óleo diesel, gasolina ou etanol; 

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos 

mecânicos, podendo usar, em tais caso, o carro guincho; 

 Testar o veículo ou equipamento, uma vez reparado, dirigindo-o 

para comprovar o resultado da tarefa realizada; 
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 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho sob sua 

responsabilidade; 

 Executar outras tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, com pequeno esforço braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo + CNH Categoria D. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.4 - CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de conduzir veículos automotores de 02 

(duas), 03 (três) e 04 (quatro) rodas, com ou sem carro lateral, 

ou cujo peso bruto total não ultrapasse a 3.500kg e a lotação do 

mesmo não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;   

 Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no 

funcionamento dos veículos;  

 Verificar diariamente, antes de sua utilização: pneus, água do 

radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, freios, embreagem, 

faróis, abastecimento de combustível, entre outros; 

 Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 

completa e em dia com o DETRAN-MT, devolvendo-a à chefia 

imediata quando do término da tarefa; 

 Fazer pequenos reparos de urgência; 

 Manter o veículo limpo, interno e externamente, e em condições 

de uso; 

 Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 

veiculo; 
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 Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, 

viagens realizadas, objetos e pessoas transportados, itinerários e 

outras ocorrências; 

 Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado em lugar previamente determinado; 

 Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora 

determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções 

específicas; 

 Dirigir defensivamente, observando as sinalizações de trânsito, 

prestando socorro no caso de sinistro, conforme determina o 

Código Nacional de Trânsito e demais legislação em vigor; 

 Zelar pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento 

de portas e o uso de cintos de segurança; 

 Zelar pela conservação dos veículos, que lhe forem confiados;   

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, envolvendo pequeno esforço 

braçal.  

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo + CNH Categoria A/B. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.5 - CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
CARGAS E DE PASSAGEIROS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de dirigir veículos automotores utilizados 

no transporte de cargas e de passageiros, cujo peso bruto total 

exceda a 3.500kg e cuja lotação exceda a 08 (oito) lugares, 

excluído o do motorista.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;   
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 Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no 

funcionamento dos veículos;  

 Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 

completa e em dia com o DETRAN-MT, devolvendo-a à chefia 

imediata quando do término da tarefa; 

 Fazer pequenos reparos de urgência; 

 Manter o veículo limpo, interno e externamente, e em condições 

de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; 

 Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 

veiculo; 

 Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, 

viagens realizadas, objetos e pessoas transportados, itinerários e 

outras ocorrências; 

 Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado; 

 Dirigir defensivamente, observando as sinalizações de trânsito, 

prestando socorro no caso de sinistro, conforme determina o 

Código Nacional de Trânsito e demais legislação em vigor; 

 Zelar pela segurança dos passageiros, vitrificando o fechamento 

de portas e o uso de cintos de segurança; 

 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho sob sua 

responsabilidade; 

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias, envolvendo pequeno esforço 

braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo + CNH Categoria D. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.6 - CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de operar máquinas agrícolas destinadas 

ao preparo, plantio e colheita de produtos agrícolas. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Operar máquinas agrícolas, tratores, plantadeiras e colheitadeiras; 

 Lavrar e gradear terras preparando-as para o plantio; 

 Cuidar da limpeza e conservação das máquinas zelando pelo bom 

funcionamento das mesmas;  

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes 

nas máquinas sob sua responsabilidade;  

 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho sob sua 

responsabilidade; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, envolvendo pequeno esforço 

braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo + CNH Categoria D. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.2.7 - CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de operar máquinas rodoviárias e 

tratores, destinadas aos diversos tipos de serviços de 

terraplanagem, nivelamento, escavação, abaulamento, transporte 

de terras e similares, com esforços braçais. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Operar máquinas rodoviárias, e tratores.  

 Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim 

como abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes;  
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 Operar máquinas rodoviárias em escavações, transporte de terras, 

aterros e trabalhos semelhantes;  

 Operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, 

tratores, etc.;  

 Comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou 

asfaltamento;  

 Auxiliar na manutenção das máquinas;  

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes 

nas máquinas sob sua responsabilidade;  

 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos 

instrumentos, equipamentos e locais de trabalho sob sua 

responsabilidade; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias, envolvendo pequeno esforço 

braçal. 

 Nível de Escolaridade: 1º Grau Completo + CNH Categoria D. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3 – ENSINO MÉDIO 

 

1.3.1 - CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende o exercício de atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coletar e analisar, juntamente com a equipe de saúde, dados 

sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 

específicos de saúde, consultando e compilando registros de 
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instituições da comunidade (Cartórios, serviços de saúde e outras 

que prestam assistência sócio-sanitária), realizando pesquisas 

junto à população ou às instituições, entrevistas e observações, 

para possibilitar a diagnose e prognose da situação de saúde da 

comunidade, o conhecimento dos fatores que a estão fragilizando 

e os recursos disponíveis para as ações de saúde; 

 Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e 

administrativas dos serviços, consultando documentos de outras 

entidades, para organizar programas em bases cientifica; 

 Estabelecer, juntamente com a equipe de saúde, os programas 

para uma coletividade, elaborando um plano escrito com base nas 

prioridades, tempo, produção e custo, para atender as 

necessidades da população, dentro dos recursos disponíveis; 

 Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência à 

indivíduos, famílias e outros grupos da comunidade, realizando 

visitas domiciliares, testes de imunidade, vacinação e 

investigações, para possibilitar a promoção e proteção da saúde 

de grupos prioritários e o aumento da cobertura dos programas; 

 Realizar programas educativos para grupos da comunidade, 

ministrando cursos e palestras para motivar o desenvolvimento de 

atitudes e hábitos sadios na comunidade; 

 Criar, juntamente com educadores de saúde pública e assistentes 

sociais, grupos na comunidade, para conscientizar a população e 

incentivá-la a cooperar na solução de seus próprios problemas; 

 Colaborar na área de estágio profissional, supervisionando e 

avaliando rendimentos, para formar e informar profissionais que 

atuam na área dos ACS. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
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1.3.2 - CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Compreende o exercício de atividades de vigilância, prevenção e 

controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção 

da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus 

vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias 

químicas, abrangendo atividades de execução de programas de 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob supervisão do gestor da área.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Participar do processo de territorialização e mapeamento da área 

de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e a da 

atualização contínua dessas informações, priorizando as situações 

a serem acompanhadas no planejamento local; 

 Realizar o cuidado em saúde da população adstrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e 

nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 

outros), quando necessário; 

 Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de 

saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades 

e protocolos da gestão local; 

 Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de 

ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e 

da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 

 Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 

notificação compulsória e de outros agravos e situações de 

importância local; 

 Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em 

todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 

viabilizando o estabelecimento de vínculo; 
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 Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a 

coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção 

em outros serviços do sistema de saúde; 

 Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 

da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

 Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 

efetivar o controle social; 

 Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 

potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação 

da SMS; 

 Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 

nacionais de informação na Atenção Básica; 

 Participar das atividades de educação permanente; e 

 Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 

com as prioridades locais; 

 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; 
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 Acompanhar, por meio de visitas domiciliares, todas as famílias e 

indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as 

necessidades definidas pela equipe; e  

 Cumprir com as atribuições anualmente definidas para os ACE em 

relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.3 - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Executar trabalhos administrativos de média complexidade, 

relativos a interpretação e aplicação das Leis e normas 

Administrativas, redigindo expediente administrativo, procedendo 

à guarda e distribuição de materiais de expediente e realizando 

outras tarefas correlatas. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e 

externo, pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou através 

das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas;  

 Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, 

requisições e outros impressos;  

 Aperfeiçoar as comunicações internas e externas, mediante a 

utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, 

fax, correio eletrônico, entre outros;  

 Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote 

e postagem;  

 Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e 

levantamentos de dados, observando prazos, normas e 

procedimentos legais;  
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 Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e 

desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras 

publicações;  

 Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e 

sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para 

os processos de automação, alimentação de dados e agilização das 

rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação;  

 Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com 

observância das regras gramaticais e das normas de comunicação 

oficial;  

 Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive 

verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as 

condições de armazenagem nas diversas unidades da 

Administração Municipal relacionadas às suas competências, e 

efetivando o registro e o controle patrimonial dos bens públicos;  

 Auxiliar nos processos nas diversas modalidades licitatórias de 

bens e serviços;  

 Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a 

formulação de planos, programas, projetos e ações públicas;  

 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade 

em que estiver desempenhando as suas tarefas; 

 Propor à chefia imediata providências para a consecução plena de 

suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, 

substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e 

equipamentos;  

 Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a  

estrutura organizacional da Administração Municipal;  

 Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos 

proporcionados pela Administração Municipal;  

 Manter conduta profissional compatível com os princípios 

reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
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da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das 

informações;  

 Tratar com zelo e urbanidade o cidadão; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do 

trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção 

individual e coletivo, quando necessário;  

 Executar outras tarefas afins e de interesse da respectiva unidade 

administrativa de lotação. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.4 - CARGO: ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Executar tarefas na área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

– TAF. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Promover a instrução dos processos administrativo-fiscais no que 

lhe compete, mediante emissão de despachos fundamentados, 

devidamente assinados, com juntadas de documentos 

comprobatórios e anuência da chefia imediata;  

 Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por 

emissão eletrônica de notificação de lançamento ao contribuinte, 

proceder à sua revisão de ofício, se necessário, mediante processo 

administrativo tributário;  

 Promover estudos relativos à arrecadação das receitas próprias do 

Município propondo melhorias no sistema de arrecadação;  
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 Acompanhar a operacionalidade da cobrança administrativa dos 

créditos tributários e não tributárias, na situação de dívida do ano;  

 Cadastrar, atualizar e organizar os cadastros mobiliários do 

Município e demais cadastros multifinalitários;  

 Operar terminais de computador inserindo e extraindo 

informações e dados em meio magnético/eletrônico ou impresso, 

para orientação e esclarecimento aos contribuintes, no âmbito de 

sua competência;  

 Realizar as atividades de atendimento ao contribuinte em geral;  

 Prestar esclarecimento aos contribuintes acerca da legislação 

fazendária em vigor, orientando-os sobre os procedimentos a 

serem adotados por eles;  

 Orientar, formalizar, registrar, por meio eletrônico, e proceder a 

tramitação de processos tributários, orçamentários, contratos e 

demais assuntos administrativos, conforme normativas e 

regulamentos;  

 Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar ofícios, circulares, 

tabelas, gráficos, instruções, memorandos e outros;  

 Elaborar, analisar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, 

efetuando cálculos, ajustamentos, porcentagens e outros para 

efeitos comparativos;  

 Elaborar textos para notificações de lançamentos e de cobranças 

de receitas tributárias e não tributárias;  

 Participar de estudos e projetos a serem elaborados e 

desenvolvidos por técnicos nas áreas administrativa, tributária e 

de arrecadação;  

 Elaborar relatórios de atividades desempenhadas mensalmente;      

 Recepcionar, formalizar, cadastrar e controlar os processos 

referentes às multas por infração à legislação municipal lavradas 

pelos órgãos de fiscalização e auditoria, observando os prazos 

estabelecidos;   

 Participar de operações administrativo-fazendárias, plantões 

noturnos e diurnos, mediante designações específicas;  
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 Conferir, carimbar e filigranar ingressos e notas fiscais autorizadas 

pela Fiscalização de Impostos;  

 Aplicar sob supervisão e orientação, leis e regulamentos 

referentes à administração tributária e de arrecadação, em 

assuntos pertinentes;  

 Assessorar e acompanhar as atividades da administração 

fazendária, colaborando para o aprimoramento;  

 Organizar e manter arquivos em meios físicos e eletrônicos com 

operacionalidade do sistema de protocolo;  

 Manter organizadas as pastas com a guarda de documentos 

oficiais nos respectivos setores de lotação;  

 Manter-se atualizado frente à legislação tributária vigente, bem 

como participar de cursos de capacitação, seminários, fóruns e 

simpósios inerentes à função;  

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras atividades correlatas, mediante designação 

expressa do Secretário Municipal de Administração, Planejamento 

e Finanças. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.5 - CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a fiscalização de imóveis e de estabelecimentos 

comerciais, industriais, diversões públicas, ambulantes, do meio 

ambiente, córregos, parques, bosques, fazendas, lagos, nascentes 

de água, etc., verificando o cumprimento da legislação pertinente, 

para assegurar o bem-estar da comunidade. 
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Fiscalizar os locais onde estejam ocorrendo fatores que 

caracterizem poluição ambiental e danos à saúde coletiva; 

 Fiscalizar e monitorar as atividades e empreendimentos efetivos 

ou potencialmente poluidores; 

 Fiscalizar o cumprimento das disposições do Código Municipal de 

Meio Ambiente e da Legislação Federal e Estadual relativas ao 

meio ambiente; 

 Lavrar autos correspondentes, estabelecendo prazos para 

cumprimento dos mesmos; 

 Exercer o Poder de Polícia, aplicando as penalidades previstas no 

Código Municipal de Meio Ambiente; 

 Sugerir a redução, manutenção ou majoração do valor das multas 

aplicadas; 

 Sugerir a conversão de multas aplicadas em trabalhos de 

conservação, melhoria ou recuperação da qualidade do meio 

ambiente; 

 Participar de cursos de capacitação, seminários, simpósios e 

palestras inerentes à função; 

 Sugerir ações para o aumento da eficiência e eficácia das 

atividades fiscais; 

 Sugerir ações relativas à capacitação funcional dos agentes fiscais; 

 Prorrogar ou manter prazos estabelecidos nos autos aplicados; 

 Fiscalizar e monitorar os mananciais hídricos de uso coletivo, 

através da coleta de amostras para exame laboratoriais; 

 Fiscalizar o cumprimento das normas e padrões de qualidade das 

águas de abastecimentos públicos distribuído pelos serviços 

públicos e privado; 

 Fiscalizar o esgotamento de efluentes líquidos domésticos e 

industriais pelas entidades públicas, privadas e pelos domicílios, 

visando propiciar salubridade do meio ambiente e proteção da 

saúde coletiva; 
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 Fiscalizar a implantação de áreas residenciais, comerciais, 

industriais e recreativas, objetivando manter os requisitos 

indispensáveis à qualidade de vida; 

 Fiscalizar o sistema de esgotamento sanitário das edificações 

prediais e dos empreendimentos industriais, comerciais, sociais e 

recreativos; 

 Fiscalizar bares, salões de festa, casas noturnas e qualquer outro 

empreendimento que utilize equipamentos de som ou música ao 

vivo a fim de coibir poluição sonora; 

 Fiscalizar as edificações residenciais e empreendimentos 

industriais, comerciais, sociais e recreativos que utilizem 

equipamentos que produzam ruídos acima do permitido por Lei; 

 Fiscalizar e coibir prática de queima de materiais que 

comprometam de alguma forma o meio ambiente ou a sadia 

qualidade de vida; 

 Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental no que se refere 

à poda ou corte de árvores; 

 Fiscalizar e monitorar as áreas de interesse ambiental contra 

possíveis danos ambientais; 

 Controle da qualidade do ar dos empreendimentos que emitem 

poluição atmosférica; 

 Fiscalizar qualquer tipo de rejeito depositado em local não 

permitido ou inapropriado que causem danos ao meio ambiente; 

 Exercer o poder de polícia em razão do interesse público 

concernente à proteção, controle ou conservação do meio 

ambiente e a melhoria da qualidade de vida; 

 Apurar denúncias relativas à práticas inflacionais contra o meio 

ambiente; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 
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ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.6 - CARGO: FISCAL DE OBRAS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, 

regulamentos e normas que regem a execução de obras públicas e 

particulares; 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Fiscalizar obras, para verificar o cumprimento das exigências 

documentais e legais relativas ao projeto aprovado pelo Município;  

 Fiscalizar, levantar e acompanhar as obras privadas e públicas, 

regulares e irregulares, incluindo, dentre outras, o parcelamento 

do solo, terraplanagens, construções, edificações, demolições, 

modificações, reformas, consertos, cobertas, fachadas, tapumes e 

equipamentos de segurança, para fins de licenciamento e 

cumprimento das normas da legislação em vigor;  

 Fiscalizar e acompanhar os projetos de autorização de 

condomínios verticais e horizontais e loteamentos, observando-se 

o fiel cumprimento da legislação pertinente;  

 Acompanhar os efetivos recolhimentos das taxas inerentes aos 

licenciamentos previstos na legislação municipal de sua 

competência;  

 Fiscalizar as comunicações de início de obra;   

 Fiscalizar a regularidade do registro do responsável técnico junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projetos e obras;   
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 Fiscalizar a instalação de sistemas de proteção, na execução de 

edificações, no que se refere a bandejas, andaimes, telas de 

proteção e tapumes;   

 Fiscalizar o uso de tapume, quando necessário;   

 Fiscalizar as notas de alinhamento e nivelamento fornecidas pelo 

Município;   

 Fiscalizar construções aprovadas, concluídas ou não, que tiveram 

sua destinação e uso alterados sem prévia licença do Município;   

 Fiscalizar construções, antes e após a concessão de "Habite-se", 

visando, inclusive, coibir as mudanças físicas e de uso, contrárias 

ao projeto aprovado, bem como a legislação pertinente;   

 Efetuar vistorias em obras para verificar Alvarás de Licença de 

Construção;   

 Verificar denúncias, prestar informações, emitir relatórios técnicos 

fiscais em requerimentos sobre construção;  

 Elaborar relatórios de suas atividades de fiscalização de obras; 

garantindo o cumprimento de normas e regulamentos do 

município;  

 Fiscalizar e verificar taxas do poder de polícia;  

 Executar vistorias técnicas e diligências fiscais;  

 Exercer o Poder de Polícia e fiscalizar obras;      

 Lavrar Notificações, Autos de Infração, Termos de Embargo, 

Intimação, Cassação, Apreensão, Retirada e demais documentos 

inerentes ao poder de polícia do Município, estabelecendo prazos e 

tomando outras providencias conforme legislação pertinente;  

 Emitir relatório técnico sobre ocorrências detectadas em vistoria 

fiscal, e relatório fiscal de ações motivadas por designações, bem 

como apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas;  

 Analisar, elaborar e emitir pareceres de caráter tributário-fiscal, 

bem como contestações fiscais em processos administrativos 

tributários, no âmbito de sua competência.   

 Prorrogar ou manter prazos estabelecidos em Notificações 

aplicadas, com anuência da chefia imediata;  
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 Proceder à entrega de documentos pertinentes a fiscalização de 

obras;  

 Participar em fiscalização e diligências programadas pelas Chefias 

para verificação de rotina quanto à situação fiscal dos 

Contribuintes, inerentes às Taxas de licenciamentos de obras;  

 Participar de escalas de plantões fiscais diários internos para 

atendimento, inclusive com prestação de informações e 

orientações, bem como a apuração de denúncias proferidas pelos 

Contribuintes;  

 Verificar e cumprir as demandas oriundas do Poder Judiciário e 

Ministério Público;  

 Solicitar, diretamente, informações de todos os órgãos da 

municipalidade, quando estas se fizerem necessárias ao pleno 

exercício de suas funções fiscalizadoras;  

 Cumprir e fazer cumprir as disposições do Código de Obras, 

Código Tributário Municipal e demais legislações pertinentes;  

 Promover, sempre que necessário ao bom andamento e eficiência 

da fiscalização, o intercâmbio de informações entre os Agentes 

tanto na sua esfera de atuação, como entre os demais órgãos 

fiscalizadores;   

 Manter-se atualizado frente à legislação municipal vigente, bem 

como participar em cursos de capacitação, treinamentos, 

seminários e simpósios inerentes a sua respectiva esfera de 

atuação;  

 Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação 

municipal cuja fiscalização lhes compete;  

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 
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 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.7 - CARGO: FISCAL DE POSTURAS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, 

regulamentos e normas que regem as posturas municipais; 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Vistoriar instalações físicas de estabelecimentos públicos, 

comerciais, industriais, prestadores de serviços e congêneres, que 

estejam sujeitos à obtenção do alvará de localização e 

funcionamento e licença de funcionamento anual, quanto ao 

regular cumprimento das posturas municipais;  

 Vistoriar a instalação de mobiliários urbanos e fiscalizar sua 

regularidade quanto ao licenciamento atinente às normas do 

Código de Posturas;  

 Monitorar e vistoriar a instalação dos diversos engenhos de 

publicidade e fiscalizar sua regularidade com o fisco municipal, 

excetuando-se a exibição de publicidade fixada nas fachadas dos 

estabelecimentos e galerias (placas, luminosos, letreiros), bem 

como àquela veiculada em anúncios, mostruários, vitrines, placas 

indicativas de profissões ou semelhantes;  

 Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais nos imóveis 

públicos, comerciais, prestadores de serviços, industriais e 

assemelhados, quanto aos dispositivos de águas pluviais, 

acessibilidade para portadores de necessidade especiais e outros 

itens previstos nas posturas municipais, a fim de intervir nos 

processos de concessão de “habite-se”, quando necessário;  

 Fiscalizar residências, comércios, terrenos baldios, 

estabelecimentos diversos e quaisquer imóveis sujeitos à 

observância das normas de posturas do Município, quanto ao 

cumprimento das obrigações relativas a limpeza, alinhamento, 

condições higiênico-sanitárias e saneamento;  
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 Fiscalizar a manutenção da higiene, ordem e urbanização pública 

quanto ao cumprimento das Posturas Municipais pelos munícipes 

nos logradouros públicos, nos espaços públicos e demais 

obrigações impostas aos munícipes pelo Código de Posturas de 

Santa Carmem;  

 Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais de obras 

públicas e privadas;  

 Lavrar notificações, autos de infração, Termos de interdição, 

desinterdição, apreensão, retirada de documentos, e demais 

documentos inerentes ao Poder de Polícia do município, 

estabelecendo prazos e tomando outras providências conforme o 

código de posturas do Município e legislações correlatas;      

 Fiscalizar e emitir Parecer Fiscal quanto ao licenciamento das 

diversas atividades eventuais no âmbito do Município;  

 Fiscalizar e emitir Parecer Fiscal quanto a concessão de 

licenciamento do comércio ambulante, eventual e temporário;  

 Fiscalizar e emitir Parecer Fiscal quanto ao cumprimento das 

posturas no licenciamento das autorizações, concessões e 

permissões de uso do bem público, bem como no licenciamento 

dos serviços funerários;  

 Prorrogar ou manter prazos estabelecidos em Notificações 

aplicadas, com anuência da chefia imediata;  

 Verificar, determinar e acompanhar a desobstrução dos 

logradouros públicos e dos bens públicos, mediante auxílio de 

força policial e demais apoios logísticos que se fizerem 

necessários;  

 Emitir Relatório Fiscal de ações motivadas e apresentar relatório 

mensal das atividades desenvolvidas;  

 Realizar ações fiscais integradas com as demais fiscalizações 

objetivando resguardar a regularidade e o cumprimento das 

legislações municipais;  

 Promover, sempre que necessário ao bom andamento e eficiência 

da fiscalização, o intercâmbio de informações entre os Agentes 
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tanto na sua esfera de atuação, como entre os demais órgãos 

fiscalizadores;  

 Manter-se atualizado frente à legislação de posturas municipais 

vigente, bem como participar em cursos de capacitação, 

treinamentos, seminários e simpósios inerentes a sua respectiva 

esfera de atuação;  

 Acompanhar os efetivos recolhimentos das taxas inerentes aos 

licenciamentos previstos na legislação municipal de sua 

competência;  

 Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação de 

posturas cuja fiscalização lhe compete;  

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.8 - CARGO: FISCAL SANITÁRIO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a orientar os serviços de profilaxia e policiamento 

sanitário, coordenando ou executando atividades de inspeção nos 

estabelecimentos do ramo da indústria e comercialização de 

produtos alimentícios, para imóveis recém construídos ou 

reformados, para proteger a saúde da coletividade; 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, 

verificando o cumprimento das normas de higiene contida na 

legislação em vigor; 
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 Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros 

alimentícios, verificando as condições sanitárias dos seus 

interiores, limpeza dos equipamentos, refrigeração do ambiente, 

suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e 

saúde dos que manipulam os alimentos, para assegurar as 

condições necessárias à produção e distribuição de alimentos 

sadios e de boa qualidade; 

 Providenciar a interdição de locais com presença de animais tais 

como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo 

com as normas municipais; 

 Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene 

sanitária; 

 Atender aos pedidos de vistoria solicitados pela população, 

verificando as condições e a existência de criações clandestinas de 

animais, lotes sujos, esgoto sem tratamento ou canalizações 

inadequadas, dentre outras, para aplicação das normas e 

penalidades previstas em legislação própria, quando for o caso; 

 Participar de campanhas de controle de vetores, vacinação anti-

rábica dentre outras; 

 Exercer o Poder de Polícia no âmbito da Vigilância Sanitária; 

 Elaborar relatórios de inspeção realizados; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.9 - CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO  
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA 

 Atuar na gestão, tributação, fiscalização e arrecadação dos 

tributos de competência da Administração Pública do Município de 

Santa Carmem, realizando, quando couber, parceria com outros 

Órgãos na implementação de ações e monitoramento dos 

resultados. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Gerir o sistema de informações econômico-fiscais de suporte 

operacional e/ou gerencial às atividades de gestão, tributação, 

fiscalização e arrecadação dos tributos e de outras receitas 

municipais; 

 Realizar atividades técnicas-tributárias nas unidades 

administrativas de suporte e/ou implementação das rotinas de 

gestão, tributação, fiscalização e arrecadação das receitas públicas 

municipais; 

 Representar a Secretaria de Administração, Planejamento e 

Finanças ou o Poder Executivo do Município de Santa Carmem, 

quando designado para compor grupos de estudos ou agendas de 

produção de informações ou de suporte à tomada de decisão, 

relacionados à administração da receita pública municipal; 

 Fiscalizar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana; 

 Fiscalizar o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos à sua aquisição; 

 Fiscalizar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, exceto 

empresas constituídas juridicamente como Sociedade Anônima, de 

leasing, de consórcio e instituições financeiras; 

 Fiscalizar as Taxas decorrentes das atividades do Poder de Polícia 

do Município; 

 Fiscalizar as Taxas decorrentes dos Serviços Públicos Municipais, 

específicos e divisíveis; 
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 Fiscalizar a Contribuição de Melhoria, decorrente de obras 

públicas; 

 Fiscalizar a Contribuição para o Custeio dos Serviços de 

Iluminação Pública; 

 Homologar pagamentos e os procedimentos dos contribuintes e 

constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, sobre 

tributos de competência da administração pública do município de 

Santa Carmem, exceto empresas constituídas juridicamente como 

sociedade anônima, de leasing, de consórcio e instituições 

financeiras; 

 Manifestar em processo administrativo tributário;  

 Executar plantão em unidades operativas de fiscalização, 

arrecadação, de atendimento ao contribuinte e/ou em outros 

órgãos da administração pública que atuem em parceria com a 

secretaria de finanças do município de Santa Carmem;  

 Executar quaisquer procedimentos fiscais para verificar o 

cumprimento da legislação tributária municipal, podendo 

requisitar, para fins de investigação, documentos, bens e outros 

elementos que comprovem indícios ou constituam provas de 

sonegação ou ilícitos fiscais; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras atividades afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.3.10 - CARGO: RECEPCIONISTA 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
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 Subsidiar as necessidades do setor pertinente, realizando 

atividades que abranjam as áreas de atendimento. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, 

obedecendo às normas internas do local de trabalho;  

 Atender telefones, anotar e transmitir recados;  

 Identificar e registrar visitantes;  

 Receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e 

documentos;  

 Repassar informações e relatórios conforme a necessidade do 

serviço;  

 Controlar entrada e saída de visitantes, de equipamentos e de 

utensílios;  

 Operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: 

telefones, computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros;  

 Responder a chamadas telefônicas, propiciando informações gerais 

e precisas, interna e externamente;  

 Informar à segurança do local de trabalho sobre pessoas ou 

movimentações estranhas ao setor;  

 Manter a higienização e a limpeza do local de trabalho;  

 Ser agradável e atender com presteza e gentileza às solicitações 

recebidas; 

 Aplicar técnicas para organizar e otimizar o atendimento ao 

público;  

 Atender e encaminhar responsáveis por empresas e prestadores 

de serviços do município, aos respectivos setores; 

 Atender e transferir ligações aos diversos ramais da Prefeitura, 

quando solicitado; 

 Comunicar ao superior imediato a necessidade de aquisição, 

reposição ou troca de materiais, bem como manutenção em 

equipamentos que apresentarem defeito; 

 Zelar pelos equipamentos de trabalho, sua limpeza e conservação. 

 Executar funções correlatas.  

ESPECÍFICAÇÕES 
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 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.4 – ENSINO MÉDIO TÉCNICO 
 

1.4.1 - CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades relativas à programação, 

organização, assistência técnica, controle e fiscalização dos 

trabalhos agropecuários; 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Executar, quando necessário, esboços e desenhos de sua 

especialidade, segundo especificações técnicas e outras 

indicações, para representar graficamente operações e técnicas 

de trabalho; 

 Estudar as causas que originam os surtos epidêmicos em 

animais; 

 Dedicar-se ao melhoramento da produção e da exploração de 

espécies animais, selecionando reprodutores e procedendo a 

inseminação artificial; 

 Controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem 

animal; 

 Participar na execução de projetos e programas de extensão 

rural; 

 Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de 

campo e outros a respeito de técnicas de manejo de máquinas 

e equipamentos, uso de defensivos e similares, colheita e 

beneficiamento das espécies vegetais e manejo animal; 

 Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, 

auxiliando o técnico de nível superior; 
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 Desenvolver atividades de zootecnia e melhoramento animal; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos 

de trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 

critério de seu superior. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com 

freqüentes referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no CREA. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.4.2 - CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Auxiliar nas tarefas simples de enfermagem no atendimento ao 

público, executar as de maior complexidade e auxiliar enfermeiros 

em suas atividades específicas. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Prestar, sob orientações do enfermeiro, serviços técnicos de 

enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamentos aos 

pacientes; 

 Efetuar coleta de material dos pacientes para realização de 

exames, conforme determinação médica ou rotina dos programas 

de saúde; 

 Controlar sinais vitais dos pacientes, utilizando aparelhos de 

ausculta e pressão; 

 Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e 

materiais adequados, segundo orientação médica ou de 

enfermagem; 

 Orientar pacientes em assuntos de sua competência; 



 ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

 

 

 

51 

Endereço: Avenida Santos Dumont, n.º 491 – Centro. CEP: 78.545-000.  

Fone: (66) 3562-1183/1501/1509 

Site: www.santacarmem.mt.gov.br 

E-mail: administra@santacarmem.mt.gov.br 

 Preparar e esterilizar material, instrumentos, ambientes e 

equipamentos para a realização de exames, tratamentos e 

intervenções cirúrgicas; 

 Aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre outras, 

segundo prescrição médica; 

 Organizar os consultórios médicos de acordo com a especialidade 

a qual se destinam, provendo-os com os respectivos materiais e 

instrumentais pertinentes; 

 Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando 

equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme 

instruções recebidas; 

 Auxiliar na coleta e análise de dados sócios sanitários da 

comunidade, para o estabelecimento de programas de educação 

sanitária; 

 Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de 

imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar em 

promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 

 Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e 

desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da 

comunidade (crianças, gestantes e outros); 

 Aplicar vacinas e injeções em crianças e adultos; 

 Preencher mapas estatísticos, totalizando atendimentos e 

procedimentos executados, para possibilitar controle periódico da 

prestação dos serviços executados pela unidade; 

 Participar de campanhas de vacinação; 

 Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de 

consumo em ambulatórios, verificando nível de estoque para, 

oportunamente, solicitar ressuprimento; 

 Auxiliar no atendimento a população em programas de 

emergência; 

 Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem 

como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; 

 Manter o local de trabalho limpo e arrumado; 

 Auxiliar os enfermeiros em suas atribuições privativas; 
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 Controlar crescimento e desenvolvimento de crianças, anotando 

pesos e medidas em ficha própria para entregar ao médico ou 

enfermeiro; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras atribuições afins; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo na formação específica 

com registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.4.3 - CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a recepção de pessoas em consultórios dentários, 

procurando identificá-las, averiguando suas necessidades, para 

prestar informações, receber ou encaminhá-las ao cirurgião- 

dentista. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando-o horários 

disponíveis e registrando as marcações realizadas, para mantê-las 

organizadas e atualizadas; 

 Atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as 

necessidades e o histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes 

informações, receber recados ou encaminhá-los ao cirurgião- 

dentista; 

 Controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao 

histórico do paciente, organizando-os e mantendo-os atualizados, 

para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-los quando 

necessário; 
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 Atender as ligações telefônicas, marcar horários, dar retorno a 

pacientes sobre horários e tratamentos realizados ou a realizar; 

 Realizar os serviços de fax, leitura recebimento e encaminhamento 

de e-mails, correspondências e demais serviços administrativos 

sob sua responsabilidade; 

 Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;  

 Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como 

coordenador, monitor e anotador;  

 Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre 

prevenção e tratamento das doenças bucais;  

 Fazer a demonstração de técnicas de escovação;  

 Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais;  

 Realizar teste de vitalidade pulpar;  

 Realizar a remoção de indultos, placas e cálculos supra gengivais;  

 Executar a aplicação de substâncias para a prevenção da cárie 

dental;  

 Inserir e condensar substâncias restauradoras;  

 Polir restaurações, vedando-se a escultura;  

 Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e 

após os atos cirúrgicos;  

 Remover suturas;  

 Confeccionar modelos;  

 Preparar moldeiras; 

 Manter equipamentos e instrumental específico de consultório 

dentário em perfeito estado de higiene e esterilização; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo na formação 

específica. 
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 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.4.4 - CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende as atividades de exames radiológicos, sob supervisão 

de médico especialista, através da operação de equipamentos de 

raios-X. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de 

radiografia requisitada pelo médico, e colocá-los no chassi; 

 Posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para 

fiscalização da área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa 

qualidade das chapas; 

 Operar equipamentos de raios X, acionando os dispositivos 

apropriados, para radiografar a área determinada; 

 Encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação de 

filme; 

 Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos 

químicos adequados, para revelar, fixar e secar as chapas 

radiográficas; 

 Encaminhar a radiografia, já revelada, ao médico, responsável, 

efetuando as anotações e registros necessários; 

 Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso do setor, 

verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição, 

quando necessário; 

 Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; 

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no devido Conselho. 
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 Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 

 

1.4.5 - CARGO: TOPÓGRAFO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de tarefas de caráter técnico relativas a 

levantamentos topográficos, efetuando medições com auxilio de 

instrumentos de agrimensura, registrando dados para fornecer 

informações sobre terrenos e locais de construção ou de 

exploração.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Analisar plantas, mapas, títulos de propriedade, registros e 

especificações, estudando e calculando as medições a serem 

efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos 

topográficos, efetuando o reconhecimento básico da área 

programada; 

 Participar da execução de levantamentos topográficos, tomando e 

anotando as medidas fornecidas por instrumentos de agrimensura, 

para fornecer dados necessários à construção de obras; 

 Executar cálculos de agrimensura, utilizando dados colhidos em 

levantamentos topográficos para elaborar mapas topográficos ou 

outros trabalhos afins; 

 Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes, distâncias, aplicando 

fórmulas, consultando tabelas para estabelecer ou verificar a 

precisão dos dados e levantamentos realizados; 

 Executar cálculos para estabelecer a metragem quadrada a ser 

paga, de acordo com as medidas de cada propriedade, para efeito 

de pavimentação; 

 Executar croquis ou esboços de projetos de obras diversas, para 

posterior avaliação e assinatura do engenheiro responsável; 

 Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o 

balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de 

nível, marcos de locação e orientar seus auxiliares na execução 

dos trabalhos; 
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 Efetuar anotações de dados de interesse verificados no decorrer 

de trabalhos, registrando-os em cadernos apropriados para 

fornecer informações topográficas; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do 

local de trabalho; 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: 2º Grau Completo na formação específica 

com registro no CREA. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5 – ENSINO SUPERIOR 

 

1.5.1 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a elaboração e execução de programas de assistência 

e promoção social à população do Município e aos supervisores 

municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução 

dos problemas identificados. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e projetos na área da assistência 

social; 

 Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de serviço social; 

 Participar da elaboração e implementação de políticas sociais a 

serem implantadas pela Prefeitura; 

 Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 

a análise da realidade social; 
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 Coordenar levantamento de dados para identificar problemas 

sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, 

migrantes, estudantes da rede escolar municipal, entre outros; 

 Elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e 

sua integração no mercado de trabalho; 

 Participar da elaboração e execução de campanhas educativas e 

instrutivas no campo da saúde, educação e cultura; 

 Organizar atividades ocupacionais para usuários do serviço social 

para fins de promoção humana; 

 Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em 

face de problemas de habilitação, saúde, higiene, educação, 

planejamento familiar e outros; 

 Promover, por meio de entrevistas, visitas em domicilio e outros 

meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados 

entre grupos específicos de pessoas; 

 Organizar e manter atualizadas referências sobre as 

características socioeconômicas dos usuários do serviço social;  

 Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas 

de serviço social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, 

recreativo ou de assistência à saúde para proporcionar a melhoria 

da qualidade de vida pessoal e familiar dos servidores municipais; 

 Realizar estudo social para os casos referentes à adoção, posse, 

guarda ou tutela de menores; 

 Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, 

identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e 

econômicos que interferem no ajustamento funcional e social do 

servidor; 

 Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de identificar recursos e de propor o uso dos mesmos no 

atendimento e na defesa de seus direitos; 

 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; 
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 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Assistência Social - CRAS.   

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.         

 

1.5.2 - CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de diagnosticar e tratar 

afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos, para manter ou recuperar a saúde 

oral, bem como contribuir para o bem-estar da coletividade. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou 

por via direta, para verificar a presença de caries e outras 

afecções; 

 Identificar as afecções quando a extensão e profundidade, 

valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais, e/ou 

radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; 

 Aplicar anestesia troncular, gengival eutópica, utilizando 

medicamentos anestésicos, para dar composto e facilitar o 

tratamento; 

 Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavanca e outros 

instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves; 

 Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e 

substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana e 



 ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

 

 

 

59 

Endereço: Avenida Santos Dumont, n.º 491 – Centro. CEP: 78.545-000.  

Fone: (66) 3562-1183/1501/1509 

Site: www.santacarmem.mt.gov.br 

E-mail: administra@santacarmem.mt.gov.br 

outros, para evitar o agravamento do processo e restabelecer a 

forma e a função do dente; 

 Executar limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo 

tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecção; 

 Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando 

incrustações ou coroas protéticas, para completar ou substituir o 

órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; 

 Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o 

estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, 

para acompanhar a evolução do tratamento; 

 Participar do planejamento, execução e avaliação de programas 

educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes, a fim de 

contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade; 

 Executar e avalia r atividades de fluoretização dos dentes ou 

outras técnicas para desenvolver programas de profilaxia de cárie 

dentária; 

 Executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Odontologia - CRO. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.3 - CARGO: CONTADOR (A) 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Planejar, organizar, coordenar e executar serviços de 

contabilidade em geral, supervisionar e acompanhar os 

orçamentos municipais. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Supervisionar, coordenar, dirigir e executar trabalhos 

especializados de contabilidade pública (classificação, 
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lançamentos, elaboração de demonstrativos contábeis, análise, 

etc.) e gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise e 

auditoria contábil;  

 Assessoramento especializado em todos os níveis funcionais do 

Sistema de Controle Interno;  

 Orientação e supervisão de auxiliares;   

 Análise, pesquisa e perícia dos atos e fatos da administração 

orçamentária, financeira e patrimonial;  

 Acompanhamento e avaliação dos recursos alcançados pelos 

gestores públicos;  

 Modernização e informatização da administração financeira do 

Governo Municipal;  

 Executar tarefas correlatas. 

ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.4 - CARGO: CONTROLADOR INTERNO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de controladoria orientando 

e assessorando o Prefeito Municipal no cumprimento da Lei 

4.320/64 e Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta, 

indireta e fundacional, com vistas a regular a racional utilização 

dos recursos e bens públicos; 

 Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e 

propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a 
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racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da 

administração direta, indireta e fundacional e que objetive a 

implementação da arrecadação das receitas orçadas; 

 Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e 

atividades, bem como da aplicação sob qualquer forma, de 

recursos públicos; 

 Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, subsidiar os 

responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e 

programação financeira, com informações e avaliações relativas à 

gestão dos órgãos da Administração Municipal; 

 Executar os trabalhos de auditoria contábil, administrativa e 

operacional junto aos órgãos do Poder Executivo; 

 Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, 

utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele 

que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração de 

valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade do 

Município; 

 Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre 

as contas e balanço geral do Município; 

 Organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por 

dinheiros, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e 

entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado; 

 Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos Programas de Governo e do Orçamento do 

Município; 

 Manter condições para que os munícipes sejam permanentemente 

informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do Município; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes à controladoria; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior em Administração, Ciências 

Contábeis, Economia e Direito e Registro no Conselho de Classe 

pertinente. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.5 - CARGO: FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A)  
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades inerentes às atividades de 

supervisão, programação, coordenação e execução especializada 

em grau de maior complexidade ou execução qualificada em grau 

de mediana complexidade, de estudos e tarefas relativas à 

métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, 

análises toxicológicas, hematológicas e clinicas para apoio a 

diagnóstico. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores 

laboratoriais (bioquímica, imunologia, microbiologia, hematologia 

e urinálise clínicas, parasitologia, bacteriologia, virologia, mitologia 

e outros, valendo-se de técnicas Específicas para complementar o 

diagnóstico de doenças); 

 Manter controle de qualidade no setor laboratorial; 

 Preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer 

subsídios para a classe média; 

 Orientar e controlar atividades de equipes auxiliares; 

 Dar pareceres sobre a compra de materiais e equipamentos 

laboratoriais, fornecendo as especificações técnicas necessárias; 

 Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros 

para aplicação em análise clínica; 
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 Efetuar controle de qualidade de matérias primas, produtos em 

elaboração e produtos acabados, realizando análise de laboratório, 

para assegurar-se de que os mesmos atendem as especificações 

propostas; 

 Supervisionar o trabalho de auxiliares de manipulação e controle 

de produtos farmacêuticos e laboratórios de análises clinica e 

saúde pública; 

 Assessorar e assumir a responsabilidade técnica de órgão ou 

laboratórios de análises clinicas ou de saúde pública; 

 Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços 

técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito 

das atribuições respectivas; 

 Assumir a responsabilidade técnica das farmácias de hospitais, 

ambulatórios e dispensários; 

 Realizar pesquisas microbiológicas e imunológicas, químicas, 

físico-químicas e físicas relativas a quaisquer substâncias ou 

produtos que interesse à saúde pública; 

 Examinar e controlar composição e atividade de qualquer produto 

de uso parenteral, vacinas, anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, 

fermentos, alimentos, saneamento, produtos de uso cirúrgico, 

plástico e quaisquer outro de interesse da saúde pública; 

 Supervisionar a organização e controle de produtos farmacêuticos, 

químicos e biológicos; 

 Participar dos exames e controle de qualidade de drogas e 

medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e 

outros que interessem à saúde humana; 

 Orientar e supervisionar a manipulação farmacêutica e o 

aviamento de receitas médicas; 

 Promover o controle de receitas, realizando periodicamente o  

balanço de entorpecentes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Farmácia - CRF. 

 Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 

 

1.5.6 - CARGO: ENFERMEIRO (A) 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de atendimento aos 

pacientes hospitalizados, dispensando-lhes cuidados simples de 

enfermagem, sob orientação e supervisão médica. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

hospitalizados, auxiliando-os em sua higiene pessoal, em sua 

movimentação e de amulação e na alimentação, para 

proporcionar-lhes conforto e bem-estar; 

 Acompanhar ou transportar pacientes para o raios X, laboratórios, 

sala de operações ou outros locais, utilizando cadeiras de rodas ou 

maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento; 

 Efetuar coleta de urina, fezes e escarro em pacientes adequados, 

seguindo rotina estabelecida para possibilitar a realização dos 

exames de laboratórios requisitados; 

 Efetuar a chamada do paciente e o posicionamento adequado do 

mesmo, seguindo as instruções recebidas para auxiliar o médico 

na realização do exame; 

 Executar atividades de apoio, como a lavagem e preparo do 

material para esterilização, preparo de cama simples e de 

operado, o recebimento, conferencia e arranjo da roupa vinda da 

lavanderia, a arrumação e manutenção da ordem e limpeza no 

ambiente de trabalho, seguindo processos rotineiros, para facilitar 

as tarefas dos demais membros da equipe de saúde; 
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ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Enfermagem - COREN. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.7 - CARGO: ENGENHEIRO (A) CIVIL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades pertinentes a estudar, 

avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e 

fiscalizar sua execução. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e 

examinando as características do terreno disponível para 

construção; 

 Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada 

que afetam a mesma, consultando tabelas e efetuando 

comparações, levando em consideração fatores como carga 

calculada, pressão de água, resistência aos ventos e mudanças de 

temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem se 

utilizados na construção; 

 Consultar outros especialistas da área de engenharia e 

arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser 

desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas 

relacionadas à obra a ser executada; 

 Elaborar projeto da construção, preparando plantas e 

especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários; efetuando cálculo 

aproximado dos custos, a fim de apresentá-los aos superiores 

imediatos para a aprovação; 
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 Preparar o programa de execução de trabalho, elaborando 

plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem 

necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 

desenvolvimento das obras; 

 Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as 

ações a medida que avançam as obras, para assegurar o 

cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança 

recomendados; 

 Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativo a 

vias urbanas e obras de pavimentação em geral; 

 Elaborar normas e acompanhar concorrências; 

 Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob 

cargo de terceiros; 

 Analisar projetos de loteamento quanto aos que diversos aspectos 

técnicos, tais como orçamento, cronograma, projetos de 

pavimentação, energia elétrica, entre outras; 

 Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e 

irregulares; 

 Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamento, 

verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados; 

 Participar da fiscalização das posturas urbanísticas; 

 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 das atividades administrativas, de controle e de apoio a 

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 

Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
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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 ao Município; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcia. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.8 - CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a orientar a execução e tratamento de doenças 

reumáticas, de paralisias, seqüelas de acidentes vascular-

cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, 

eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação funcional 

dos órgãos e tecidos afetados. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, 

realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, 

de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de 

reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para 

identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 

 Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, 

osteoartroses, seqüelas de acidentes vasculares-cerebrais, 

poliomielite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias 

cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias 

e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como 
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cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as 

conseqüências dessas doenças; 

 Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 

com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e 

independente; 

 Ensinar exercícios corretivos, de coluna, defeitos dos pés, afecções 

dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando e 

treinando o pacientes em exercícios ginásticos especiais, para 

promover correções de desvios de postura e estimular a expansão 

respiratória e a circulação sanguínea; 

 Realizar exercícios de relaxamento, exercícios de  jogos com 

pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de 

forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 

agressividade e estimular a sociabilidade; 

 Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de 

fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para 

possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a 

manipulação de aparelhos mais simples; 

 Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, 

preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da 

política da saúde; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 

CREFITO. 

 Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 

 

1.5.9 - CARGO: FONOAUDIÓLOGO (A) 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de orientação e 

identificação de problemas ou deficiências ligadas a comunicação 

oral, empregando técnicas próprias de avaliação, executando 

treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o 

aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, 

de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, 

para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 

 Orientar pacientes com problemas de linguagem e audição, 

utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, 

visando sua reabilitação; 

 Orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos 

sobre assuntos de fonoaudióloga, a fim de possibilitar-lhe 

subsídios; 

 Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos 

servidores, principalmente daqueles que trabalham em locais onde 

há muito ruído; 

 Aplicar teste audiométricos para pesquisar problemas auditivos; 

identificando a localização da lesão auditiva e suas conseqüências 

na voz, fala e linguagem do individuo; 

 Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, 

principalmente com relação à voz; 

 Atender e orientar os pais sobre deficiências e / ou problemas de 

comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua 

especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para 

possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 
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 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Fonoaudiologia - CRFa. 

 Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 

 

1.5.10 - CARGO: MÉDICO (A) – CLÍNICO GERAL 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende as atividades de efetuar exames médicos, emitindo 

diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 

saúde e o bem-estar do paciente. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Examinar os pacientes, palpando ou utilizando instrumentos 

especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessários, 

requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 

especialista; 

 Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprios a 

queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a 

orientação adequada; 

 Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, 

bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões 

normais, para confirmar ou informar diagnósticos; 

 Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 

administração, assim como cuidados a serem observados, para 

conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

 Efetuar exames médicos destinados a admissão de candidatos a 

cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da 

capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 

aproveitamento dos mais aptos; 

 Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de 

trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando a terapêutica 

adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao 

trabalhador; 



 ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

 

 

 

71 

Endereço: Avenida Santos Dumont, n.º 491 – Centro. CEP: 78.545-000.  

Fone: (66) 3562-1183/1501/1509 

Site: www.santacarmem.mt.gov.br 

E-mail: administra@santacarmem.mt.gov.br 

 Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de 

óbito, para atender as determinações legais; 

 Participar de programas de saúde pública, acompanhando a 

implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização 

em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas 

de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde 

no município; 

 Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 

mantendo constantemente informações sobre as necessidades na 

unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da 

comunidade; 

 Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao 

ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 

proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Medicina - CRM. 

 Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais. 

 

1.5.11 - CARGO: MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende as atividades de planejar e executar programas de 

defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de 

atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, 

dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros 

métodos, para assegurar a sanidade dos animais, a produção 

racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e 

assistência técnica a criação de animais e a saúde pública, em 

âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e 

do aproveitamento dos recursos existentes; 

 Proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos 

animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para 

assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e 

estabelecer a terapêutica adequada; 

 Promover o controle sanitário da reprodução animal destinado à 

indústria e a comercialização no Município, realizando exames 

clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, 

para proteger a saúde individual e coletiva da população; 

 Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de 

produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos 

produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, 

determinando visita In loco, para fazer cumprir a legislação 

pertinente; 

 Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo 

tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e 

executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor 

qualidade dos alimentos; 

 Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de 

dados, avaliação epidemiológica e pesquisa, para possibilitar a 

profilaxia de doenças; 

 Participar da elaboração e coordenação de programas de combate 

e controle de vetores, roedores e raiva animal; 

 Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada a veterinária, 

realizando estudos, experimentos, estatísticas, avaliação de 

campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento 

tecnológico da ciência veterinária; 

 Realizar trabalho junto a fiscalização sanitária do Município; 
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 Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades 

relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a 

execução das tarefas realizadas; 

 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 das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes a 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 

Prefeitura e outras entidades publicas 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 ao Município; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

1.5.12 - CARGO: NUTRICIONISTA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de pesquisar, elaborar, 

dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas 

diversas unidades da Prefeitura, bem como a população de baixa 

renda no Município; 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas 

nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando 

suprir as deficiências diagnosticadas; 

 Elaborar programas de alimentação básica para estudantes da 

rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as 

pessoas atendidas nos postos de saúde e nas unidades de 

assistência social da Prefeitura; 

 Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela 

Prefeitura, visando sistematicamente as unidades, para o 

acompanhamento dos programas e verificação do cumprimento 

das normas estabelecidas; 

 Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado 

pelos professores na rede municipal de ensino e nas creches. 

 Planejar e executar programas que visem a melhoria das 

condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere 

a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e 

educação do consumidor; 

 Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e 

utensílios, calculando e determinando às quantidades necessárias 

a execução dos serviços de nutrição, bem como calculando os 

respectivos custos; 

 Pesquisar o mercado fornecedor, seguindo o critério custo-

qualidade; 

 Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros 

alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a 

realização dos programas; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, fazendo 

observações, sugerindo medidas para implantação, 
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desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação; 

 Participar de grupos de trabalho e/o reuniões com unidades da 

Prefeitura e outras entidades publicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 

afetos ao Município; 

 Executar outras atribuições afins. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Nutrição - CRN. 

 Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 

 

1.5.13 - CARGO: PSICÓLOGO (A) 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de assistência a saúde 

mental, bem como atender e orientar a área educacional e 

organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando 

técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnostico 

clinico. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados a 

unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor e 

social do individuo, em relação a sua integração a família e a 

sociedade; 

 Prestar atendimento aos casos de saúde mental como 

toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, 
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desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos 

seus problemas; 

 Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando o 

desenvolvimento psíquico, motor das crianças e adolescentes em 

relação a sua integração a escola e a família, pra promover o seu 

ajustamento; 

 Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas, realizando 

sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 

acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 

trabalho; 

 Efetuar análise de ocupações e acompanhamento de avaliação de 

desempenho pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, 

aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao 

trabalho; 

 Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, 

orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e 

análise de funções; 

 Promover o ajustamento do individuo no trabalho, através de 

treinamento para se obter a sua auto-realização; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de Psicologia - CRP. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

 

1.5.14 - CARGO: TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
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 Conhecer, operar máquinas de informática e administrar 

aprendizagem na área.  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Executar atividades de monitoramento de informática;  

 Elaborar projetos de sistemas, com vistas às necessidades do 
usuário, definindo interligações entre os mesmos, sempre que 

necessário;  

 Documentar os sistemas em conjunto com os usuários e as 

demais áreas competentes;   

 Analisar e avaliar diagramas, estruturas e descrições de entradas 

e saídas de sistemas;   

 Analisar e avaliar as definições e documentação de arquivos, 
programas, rotinas, processos e testes de sistemas;   

 Identificar, junto ao usuário, as necessidades de alteração de 
sistemas;   

 Analisar e avaliar procedimentos para instalação da base de 
dados, assim como definir dados a serem coletados para teste 

paralelo de sistemas, sugerindo as modificações necessárias;   

 Avaliar sistemas, aferindo o grau de assimilação do usuário e o 

alcance dos objetivos estabelecidos;   

 Propor a adoção de métodos e normas de trabalho, com vistas a 

otimizar a rotina do usuário;   

 Planejar e coordenar as atividades de manutenção dos sistemas 

em operação;  

 Prestar assessoria em informática aos servidores municipais e 

entidades conveniadas;  

 Assessorar as unidades administrativas da Prefeitura,  na 
instalação e operacionalização dos programas, rede de 

computadores e internet; 

 Fornecer subsídios para melhorias e tomada de decisão na área; 

 Zelar pela manutenção dos equipamentos de informática; 

 Atualizar-se constantemente e repassar os novos conhecimentos 

na área de informática; 
 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de 

trabalho;  
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 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referencias a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de classe. 

 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

II - CARGOS COMISSIONADOS - D.A.S 
 

 

2.1 - CARGO: ASSESSOR (A) 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende execução de atividades de assessoramento 

determinados pelo Prefeito junto às secretarias, para assegurar o 

desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Assessorar os trabalhos de unidades (secretarias, coordenações, 

departamento, divisões e outras); 

 Suas funções consistem em: planejar e promover o trabalho 

orientado para objetivos fixados; 

 Avaliar e relatar os resultados dos trabalhos; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes à municipalidade; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 



 ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

 

 

 

79 

Endereço: Avenida Santos Dumont, n.º 491 – Centro. CEP: 78.545-000.  

Fone: (66) 3562-1183/1501/1509 

Site: www.santacarmem.mt.gov.br 

E-mail: administra@santacarmem.mt.gov.br 

2.2 - CARGO: COORDENADOR (A) 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de Coordenação das ações 

desenvolvidas pelas secretarias, departamento, divisões, e outras, 

para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar e supervisionar os trabalhos de unidades (secretarias, 

departamento, divisões e outras); 

 Planejar e promover atividades, orientado para objetivos fixados; 

 Controlar os trabalhos e produtos;  

 Avaliar e relatar os resultados dos trabalhos 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes à coordenadoria; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 

 

2.3 - CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades das secretarias visando 

assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho de 

sua área de atuação. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar e supervisionar trabalhos de unidades sob sua 

subordinação, distribuindo e acompanhando a execução dos 

serviços; 

 Planejar e promover o trabalho orientado para objetivos fixados; 

coordenar as atividades do pessoal sob sua responsabilidade; 
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 Controlar e manter a guarda dos bens patrimoniais existentes na 

sua área de gestão;  

 Avaliar e relatar os resultados dos trabalhos; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes ao departamento; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 

 

2.4 - CARGO: CHEFE DE DIVISÃO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de rotina de uma área 

específica e o desenvolvimento de trabalhos previamente 

determinados. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Coordenar e executar serviços de rotina e de recebimento; 

 Executar trabalho orientado para objetivos fixados; coordenar as 

atividades do pessoal sob sua responsabilidade; 

 Avaliar e relatar os resultados dos trabalhos executados. 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes à divisão; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 
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2.5 - CARGO: DIRETOR (A)  

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Planejar, coordenar, promover a execução de todas as atividades 

da unidade, orientando, controlando e avaliando resultados, para 

assegurar o desenvolvimento da política de governo. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades 

de sua unidade, baseando-se nos objetivos a serem alcançados, e 

na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir 

prioridades rotinas; 

 Participar da elaboração da política administrativa da organização, 

fornecendo informações, sugestões, a fim de contribuir para a 

definição de objetivos; 

 Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os 

executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões 

ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor 

desempenho dos trabalhos; 

 Avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável 

pelas diversas unidades, para detectar falhas e propor modificações; 

 Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os 

resultados atingidos, informando o superior imediato para uma 

avaliação política de governo; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual constantes, 

em serviços de alguma variedade ou com freqüentes referências a 

detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 

 

2.6 - CARGO: PROCURADOR (A) JURÍDICO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a atividade de assessorar juridicamente o chefe do 

Poder Executivo e aos órgãos administrativos da Prefeitura 

Municipal de Santa Carmem. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Representar o município em qualquer instancia judicial atuando 

nos feitos em que a mesma seja autora ou ré, assistente, 

oponente ou simplesmente interessada; 

 Participar de inquéritos administrativos e dar orientação na 

realização dos mesmos; 

 Efetuar a cobrança judicial da Divida Ativa; 

 Emitir por escrito os pareceres, que lhe foram solicitados, fazendo 

os estudos necessários de alta indagação, nos campos de 

pesquisas da doutrina, da legislação e da jurisprudência de forma 

a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e 

jurídico; 

 Responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, 

que interessarem ao Poder Público Municipal; 

 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de 

modo a habilitar o Município a solucionar problemas 

administrativos que requeiram assessoria jurídica; 

 Estudar, redigir e minutar termos de compromisso e 

responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, 

loteamentos, convênios, atos que se fizerem necessários à 

legislação municipal; 

 Estudar, redigir e minutar documentos de desapropriações, dações 

em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 

transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar 

anteprojetos de lei e decretos, justificativas de veto e 

regulamentos; 

 Proceder ao exame dos documentos necessários a formalização 

dos títulos supracitados, proceder as pesquisas tendentes a 

instruir a processos administrativos que versem sobre assuntos 

jurídicos; 
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 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos livros, 

equipamentos e materiais utilizados, bem como do local de 

trabalho; 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade; 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Nível de Escolaridade: Superior Específico com registro na OAB. 

 Jornada de Trabalho: Dedicação Exclusiva. 

 

2.7 - CARGO: SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Compreende a execução de atividades de direção, coordenação e 

controle dos trabalhos de uma Secretaria Municipal. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em 

critérios de prioridade de custo benefício; 

 Apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual de 

trabalho de sua unidade administrativa; 

 Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária de sua 

unidade; 

 Apresentar, periodicamente, relatórios das atividades de sua 

unidade; 

 Proferir despachos decisórios e interlocutórios em processos 

atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige; 

 Propor ao órgão competente da Secretaria Municipal de 

Administração a admissão e/ou dispensa de pessoal; 

 Indicar ao Prefeito, funcionários para o preenchimento das funções 

de chefe que lhe são subordinadas ou propor sua destinação; 

 Fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens 

móveis e equipamentos; 

 Aprovar a escala de férias dos funcionários de sua unidade; 
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 Manter rigoroso controle de entrada e saída de material 

requisitado; 

 Visar atestados e certidões a qualquer título, fornecidos pelo órgão 

sob sua direção; 

 Cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em lei e 

regulamento;  

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos equipamentos, 

utensílios e próprios municipais inerentes à pasta e ao município; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

ESPECÍFICAÇÕES 

 Esforço Mental e Visual: Exige atenção mental e visual 

constantes, em serviços de alguma variedade ou com freqüentes 

referências a detalhes e minúcias. 

 Jornada de Trabalho: dedicação exclusiva. 

 Requisitos: experiência profissional comprovada. 

 

III – CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

3.1 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA LEI N.º 391/2009. 
 

3.1.1 - CARGO: AGENTE DE SAÚDE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Executar, prevenir e complementar o tratamento de saúde, 

efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com os 

programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais 

sobre saúde. 

b) Descrição Analítica: 

 Realizar levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, 

através de visitas domiciliares e, quando necessário, encaminhar os 

pacientes à unidade de saúde; 

 Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre 

amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo 
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formulários informativos e orientando a comunidade nos 

procedimentos necessários, ao controle de saúde; 

 Ministrar cursos e palestras sobre noções de higiene e primeiros 

socorros, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos 

sadios da população; 

 Prestar primeiros socorros, fazendo curativos, simples mobilizações, 

aplicando injeções e controlando pressão arterial, para propiciar 

alívio ao doente e facilitar a cicatrização de ferimentos; 

 Orientar na coleta de material para exames, seguindo rotina 

estabelecida, para possibilitar a realização dos mesmos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, uso de uniforme; sujeito ao 

trabalho externo e utilização de equipamentos de segurança; 

necessidade de realizar cursos de treinamento e reciclagem. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas.  

c) Obedecerá normas estabelecidas pelo Pólo Regional para sua 

contratação de Saúde. 

 

3.1.2 - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a 

legislação pertinente aos serviços municipais. 

b) Descrição Analítica: 

 Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: 

memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; 
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 Secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos 

relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e 

outras; 

 Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; 

 Consultar e atualizar arquivos magnéticos de Dados Cadastrais 

através de terminais eletrônicos; 

 Operar com máquinas calculadoras, leitora de micro filmes, 

registradoras e de contabilidade; 

 Auxiliar na escrituração de livros contábeis, elaborar documentos  

referentes a assentamentos funcionais; 

 Proceder à classificação, separação e distribuição de expedientes; 

 Obter informações e fornecê-las aos interessados; 

 Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; 

 Proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 

competência; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao 

Público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom  

desenvolvimento  de suas tarefas, conhecimento de processador 

de texto, de planilha eletrônica e de gerenciador de banco de 

dados. 

 

3.1.3 - CARGO: AUXILIAR DE ARREC. E FISC. DE TRIBUTOS 
 

ATRIBUIÇÕES 

a) Descrição sintética:  

 Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, indústrias, 

comércio e transporte coletivo e no pertinente à aplicação e 
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cumprimento das disposições legais compreendidas na 

competência tributária. 

b) Descrição analítica: 

 Exercer a fiscalização tributária nas áreas de obras, indústrias, 

comércio e transporte, fazendo as autuações necessárias. 

 Registrar e comunicar irregularidades que possam ocorrer evasão 

de receitas tributárias, que estejam ocorrendo ou e potencial. 

 Executar sindicância para verificação das alegações decorrentes de 

requerimentos de revisões, isenções, imunidades e pedidos de baixa 

inscrição. 

 Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos 

contribuintes quanto às leis tributárias municipais. 

 Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de notificação 

e infração. 

 Proceder diligências relativas a tributos. 

 Prestar informações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas 

atividades. 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO   

a) Jornada: 40 horas semanais 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo e a contato direto com os 

munícipes. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau 

b) Habilitação: conhecimento da legislação tributária e fiscal e de 

recursos de informática; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria 

AB 

 

3.1.4 - CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Recepcionar as pessoas em consultório dentário e auxiliar o 

cirurgião-dentista, acompanhando suas atividades. 
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b) Descrição Analítica: 

 Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, 

averiguando suas necessidades e o histórico clínico para 

encaminhá-las ao cirurgião-dentista; 

 Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e 

registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada; 

 Auxiliar o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, 

para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral; 

 Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de 

atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, 

para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica; 

 Orientar na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem 

como demonstrar as técnicas de escovação para crianças e 

adultos, colaborando no desenvolvimento de programas 

educativos; 

 Convocar e acompanhar os escolares da sala de aula até o 

consultório dentário, controlando, através de fichário, os exames e 

tratamentos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, uso de uniforme; realização de 

cursos de formação e reciclagem. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas; Noções de informática. 

 

3.1.5 - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes. 

b) Descrição Analítica: 
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 Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de 

acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais e registrar 

no prontuário; 

 Proceder à coleta de transmissões sangüíneas, efetuado os 

devidos registros; 

 Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 

 Pesar e medir pacientes; 

 Efetuar a coleta de material para exame de laboratório e a 

instrumentação em intervenções cirúrgicas; 

 Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e na 

alimentação; 

 Auxiliar nos cuidados “post-morten”; 

 Registrar as ocorrências relativas a doentes; 

 Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 

 Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e 

equipamentos, obedecendo à prescrição; 

 Zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes; 

 Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

 Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar 

próteses e vestuários pessoais do paciente; 

 Auxiliar nos socorros de emergência, desenvolver atividades de 

apoio nas salas de consulta e de tratamento de pacientes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Dar expediente em Postos de Saúde, realizar viagens e 

freqüência a cursos especializados, exigir a prestação de serviços à 

noite, sábados, domingos e feriados; atendimento ao público, uso de 

uniforme. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o desenvolvimento de 

suas tarefas e curso específico de Auxiliar de Enfermagem, com 

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN.  
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3.1.6 - CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização. 

b) Descrição analítica: 

 Conduzir equipamentos técnicos ao local de trabalho; 

 Executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação e colocação de 

cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de motores, 

máquinas e caldeiras, equipamentos em geral; 

 Confecção e conserto de capas e estofamentos, operar máquinas 

de pequeno porte, serras, cortador de grama, máquinas de 

fabricar telas de arame e similares; 

 Acender forjas; 

 Auxiliar serviços de jardinagem; 

 Cuidar de árvores frutíferas; 

 Limpar estátuas e monumentos; 

 Vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; 

 Auxiliar na preparação do asfalto; 

 Manejar instrumentos agrícolas; 

 Executar serviços de lavoura (plantio), colheita, preparo do solo, 

adubações, pulverização, etc.; 

 Zelar pelo funcionamento e limpeza dos equipamentos utilizados 

ou em uso; 

 Executar trabalhos auxiliares em qualquer Secretaria do Poder 

Público Municipal; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalhos externos 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:     Alfabetizado. 
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b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas. 

 

3.1.7 - CARGO: COZINHEIRA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos de preparação de refeições, lanches, cafés aos 

servidores das repartições públicas municipais. 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços de preparação de refeições, lanches, cafés, 

sucos, chás, eventualmente distribuí-los; 

 Zelar pela higiene e armazenagem dos víveres sob sua 

responsabilidade; 

 Zelar pela higiene do local de trabalho; 

 Zelar pela conservação de equipamentos e utensílios de uso no 

serviço; 

 Obedecer a cardápio; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, eventualmente atendimento 

ao público e uso de uniforme. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas. 

 

3.1.8 - CARGO: ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO EM GERAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia 

e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por esquemas e 
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outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de 

medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema 

elétrico. 

b) Descrição Analítica: 

 Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os 

quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando 

ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a 

parte geral da instalação elétrica; 

 Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando 

alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando 

posteriormente a ligação para completar o serviço de instalação; 

 Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios 

lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, 

campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, 

alicates e outras ferramentas, para atender as necessidades de 

consumo de energia; 

 Realizar a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, 

festas, desfiles e outras solenidades programadas pela 

organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para 

obter os efeitos desejados; 

 Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, 

para assegurar o seu perfeito funcionamento; 

 Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, 

acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação 

elétrica, para assegurar a observância das especificações de 

qualidade e segurança; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 
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b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, especialmente de eletricidade em 

instalação em geral. 

 

3.1.9 - CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO I 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer fiscalização geral com relação a tributos, nas áreas de 

obras, indústria, comércio, transporte e no que tange à aplicação e 

cumprimento das disposições legais compreendidas na 

competência tributária municipal. 

b) Descrição Analítica: 

 Exercer a fiscalização tributária nas áreas de obras, indústrias, 

comércio e transporte, fazendo as autuações necessárias. 

 Registrar e comunicar irregularidades que possam ocorrer evasão 

de receitas tributárias, que estejam ocorrendo ou em potencial; 

 Executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes 

de requerimentos de revisões, isenções, imunidades e pedidos de 

baixa de inscrição; 

 Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos 

contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; 

 Orientar os contribuintes quanto às leis tributárias municipais; 

 Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de notificação 

e infração; 

 Proceder diligências relativas a tributos; 

 Prestar informações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas 

atividades; 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada:  40 horas semanais. 

b) Especial:  Sujeito a trabalho externo e a contato direto com os 

munícipes. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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a)Instrução:  2º Grau. 

b)Habilitação: Conhecimento da legislação tributária e fiscal e de 

recursos de informática; Carteira Nacional de Habilitação  - Categoria 

AB. 

 

3.1.10 - CARGO: GARI 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de 

vias, logradouros e próprios municipais. 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação; 

 Fazer coleta de lixo, efetuar serviços de capina em geral; 

 Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias, 

logradouros públicos e próprios municipais; 

 Zelar pela conservação e limpeza  dos sanitários, terrenos baldios 

e praças; 

 Proceder à lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, 

bem como a limpeza de peças e oficinas. 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada:  40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas. 

 

3.1.11 - CARGO: GUARDA DE ENDEMIAS 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 
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 Trabalho desenvolvido internamente (S.M.S.) ou externamente 

(campo) no combate as doenças tropicais consideradas endêmicas 

como: malária, dengue, febre amarela, leishmaniose e outras. 

b) Descrição Analítica: 

 Trabalho geralmente desenvolvido no campo utiliza-se de 

inseticida e larvicida com uso de bombas manuais ou motorizadas 

com E.P.I. (equipamentos de proteção individual); 

 Desenvolvimento de trabalho no combate aos vetores de doenças 

seguindo normas técnicas do Ministério da Saúde; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços 

a noite, sábados, domingos e feriados; uso de uniformes e E.P.I. 

(equipamentos de proteção individual); deslocamento com veículos 

ou a pé na área urbana e com veículos na área rural; viagem e 

freqüência a cursos sobre as endemias. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários ao bom desenvolvimento 

de suas tarefas. 

 

3.1.12 - CARGO: MESTRE DE OBRAS 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de 

construção de obras em geral. 

b) Descrição Analítica: 

 Supervisionar e responsabilizar-se por tarefas de construção de 

obras e edifícios públicos; 

 Fazer locação e mediações de obras; 

 Interpretar plantas de construção em geral; 

 Controlar dosagem de argamassa e concreto; 
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 Verificar as formas e armaduras para concreto armado; 

 Apresentar relatórios informativos quanto ao andamento do 

serviço; 

 Responsabilizar-se pelos materiais existentes nas obras a seu 

cargo; 

 Fiscalizar a execução de obras; 

 Organizar pedidos de materiais; 

 Verificar o cumprimento de especificações contratuais; 

 Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução 

das atividades próprias do cargo; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços 

à noite, sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática comprovada 

em execução de obras, CNH “B” 

 

3.1.13 - CARGO: MOTORISTA II (VEÍCULOS DE GRANDE PORTE) 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em 

geral. 

b) Descrição Analítica: 

 Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; 

 Recolher veículo à garagem ou local destinado, quando concluída a 

jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 

existente; 

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
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 Fazer reparos de emergência; 

 Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; 

 Encarregar-se do transporte e entrega da carga que for confiada, 

tendo cuidado especial para que não haja excesso que prejudique 

o veículo; 

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 

 Verificar o funcionamento do sistema elétrico, faróis, sinaleiras, 

buzinas e indicadores de direção; 

 Providenciar a lubrificação quando indicada; 

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem 

como a calibração de pneus; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões em dias normais, 

fins de semana e feriados e viagens. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas; conhecimento comprovado como 

Motorista de Veículos Pesados; Carteira Nacional de Habilitação  - 

Categoria C, D ou E. 

 

3.1.14 - CARGO: MOTORISTA III (VEÍCULOS PARA CARGAS 
ESPECIAIS) 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em 

geral. 

b) Descrição Analítica: 

 Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; 
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 Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída 

a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 

existente; 

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 

 Fazer reparos de emergência; 

 Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; 

 Encarregar-se do transporte e entrega da carga que lhe for 

confiada, tendo cuidado especial para que não haja excesso que 

prejudique o veículo; 

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 

 Verificar o funcionamento do sistema elétrico, faróis, sinaleiras, 

buzinas e indicadores de direção; 

 Providenciar a lubrificação quando indicada; 

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem 

como a calibração de pneus; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Uso de uniforme e sujeito a plantões em dias normais, 

finais de semana e feriados e viagens. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, conhecimento comprovado como 

motorista; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D ou E, 

treinamento específico. 

 

3.1.15 - CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 

b) Descrição Analítica: 
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 Operar veículos motorizados, tais como: guinchos, guindastes, 

máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-escavadeiras, carro 

plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, 

motoníveladoras e outros; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e 

trabalhos semelhantes; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 

 Abertura e conservação de, ruas, avenidas, pátios e estradas 

rurais; 

 Executar serviços de terraplanagem, nivelamento e executar base 

e sub-base de pavimentação asfáltica; 

 Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de 

inexistência de serviços especializados; 

 Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu 

bom funcionamento; 

 Ajustar as correias transportadoras à ilha pulmão do conjunto de 

britagem; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual, efetuar trabalhos fora do perímetro urbano, executar 

tarefas em fins de semana e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática em operar 

Motoniveladora; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B, C, D, 

ou E. 

 

3.1.16 - CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
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ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 

b) Descrição analítica: 

 Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro 

escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, 

tratores e outros; 

 Serviços de carregamento de caminhões, em cascalheiras, em 

dragas de areia, jazidas de pedras, entulhos e lixeiras; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, carregar 

caminhões, aterro e trabalho semelhante; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo curvas de nível; 

 Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 

bom funcionamento; 

 Efetuar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de 

inexistência de serviços especializados; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar 

tarefas em fins de semana e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática em operar 

Pá Carregadeira; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B, C, 

D, ou E. 
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3.1.17 - CARGO: OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 

b) Descrição Analítica: 

 Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-

escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, 

tratores e outros; 

 Abrir valetas e portar taludes; 

 Proceder escavações, transportes de terra, compactação, aterro e 

trabalhos semelhantes; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 

 Serviços de destocas, terraplanagem, aleiramentos; 

 Abertura de cascalheiras e remoção de cascalhos; 

 Remover entulhos e lixeiras; 

 Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu 

bom funcionamento; 

 Ajustar as correias transportadoras à ilha pulmão do conjunto de 

britagem; 

 Efetuar reparos mecânicos e elétricos simples, em situações de 

inexistência de serviços especializados; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção 

individual, efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e, executar 

tarefas em fins de semana e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 
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b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas, especialmente a prática em operar 

Trator de Esteira; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B, C, 

D, ou E. 

 

3.1.18 - CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Subsidiar as necessidades do setor pertinente, realizando 

atividades que abranjam as áreas de informática. 

b) Descrição Analítica: 

 Praticar a formulação de políticas educacionais nos diversos 

âmbitos do Sistema de Educação Básica; 

 Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito 

específico de sua atuação; 

 Participar da elaboração do Plano Político- Pedagógico; 

 Desenvolver a regência efetiva; 

 Controlar e avaliar o rendimento escolar; 

 Executar tarefa de recuperação de alunos; 

 Desenvolver pesquisas educacionais; e 

 Participar de ações administrativas e das interações educativas 

com a comunidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2o Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com 

curso técnico em Informática. 

 

3.1.19 - CARGO: TELEFONISTA 
 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 
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 Operar mesa telefônica. 

b) Descrição analítica: 

 Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesa de ligação; 

 Estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas; 

 Vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos, receber 

chamadas para atendimento urgentes de ambulâncias, 

comunicando-se através de rádio PX, registrando dados de 

controle; 

 Prestar informações relacionadas com a repartição; 

 Responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos 

equipamentos utilizados; 

 Eventualmente recepcionar o público; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade 

 Operar em PABX. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a plantões e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimento em operação de telefone e fax e do  

sistema  detido  pela prefeitura, boa dicção. 

 

3.1.20 - CARGO: VIGIA 
 

ATRIBUIÇÕES: 

A)Descrição Sintética: 

 Exercer vigilância em logradouros e próprios municipais. 

b) Descrição analítica: 

 Exercer vigilância em locais previamente determinados; 

 Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 

providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações 

nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; 
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 Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 

acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as 

autorizações de ingresso; 

 Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão 

devidamente fechadas, investigando quaisquer condições 

anormais que tenha observado; 

 Responder às chamadas telefônicas e anotar recados; 

 Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes 

qualquer irregularidade verificada; 

 Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas 

funções; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de 

uniforme e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas. 

 

3.1.21 - CARGO: ZELADOR 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços internos e externos de manutenção e 

conservação de prédios públicos, pátios, jardins, etc. 

b) Descrição analítica: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de 

prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e 

utensílios; 

 Zelar pela manutenção de jardins de inverno e de exteriores; 

 Zelar pela higiene dos sanitários; caixa de água, mobiliário, 

instalações diversas, cortinados; 
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 Eventualmente preparar, servir refeições, lanches, cafés, água, 

chá; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 Conhecimento em PABX. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 40 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso 

de uniforme.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom 

desenvolvimento de suas tarefas. 

 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 10 – O Prefeito do Município de Santa Carmem, nos casos de 

interesse público relevante, poderá contratar, por prazo determinado, 

nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal. 

 

§ 1º - Inclui-se na previsão do Caput, as contratações para atender às 

necessidades de: 

a - substituição de servidores em gozo de licença; 

b - criação de novas unidades administrativas; 

c - implantação e implementação de programas especiais, cujos 

recursos sejam provenientes de convênios, ajustes ou acordos firmados 

pelo Município com os Governos Federal e Estadual. 

 

§ 2º - Os cargos de contratação temporária e seus respectivos 

vencimentos para atendimento aos convênios firmados entre os 

Governos Municipal, Estadual e Federal serão especificados em lei 

própria. 
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§ 3º – Na hipótese de extinção dos programas, convênios, acordos e 

ajustes os respectivos cargos serão automaticamente extintos e os 

contratos vigentes encerrados, garantindo os direitos gerados até a data 

de sua vigência, nos termos da respectiva lei. 

 

Parágrafo único - A contratação será mediante realização de processo 

seletivo, devendo o respectivo Edital constar informações precisas dos 

Cargos, suas atribuições, nível de escolaridade, vencimentos e condições 

de contratação, dentro dos preceitos da legislação federal, estadual e 

municipal em vigor. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 319 de 17 de 

Dezembro de 2007, e a Lei n.º 391 de 11 de Dezembro de 2009. 

 

§ 1º - Os cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração terão 

sua nomenclatura definida pela Lei da Estrutura Administrativa do Poder 

Executivo Municipal. 

 

§ 2º - Os cargos a que se refere o parágrafo anterior serão definidos 

levando-se em consideração as respectivas Unidades Administrativas 

onde exercerá suas atribuições. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM-MT, 09 DE MAIO DE 2011. 

 

 

GERSON ANTONIO MAURINA 

Prefeito Municipal em exercício 
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Prefeitura de Santa Carmem 

Lotacionograma Geral 
Anexo I 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2º Grau Completo 40 - 6 6 

AGENTE DE APOIO NUTRICIONAL 1º Grau Incompleto 40 - 4 4 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 2º Grau Completo 40 - 8 8 

AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 1º Grau Incompleto 40 - 5 5 

AGENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA 1º Grau Incompleto 40 - 1 1 

AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA 1º Grau Incompleto 40 - 2 2 

AGENTE DE SAÚDE* 1º Grau 40 7 - 7 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 1º Grau Incompleto 40 - 5 5 

AGENTE DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO 1º Grau Completo 40 - 5 5 

APOIO ADMINISTRATIVO 1º Grau Completo 40 - 10 10 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2º Grau Completo 40 13 7 20 

ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2º Grau Completo 40 - 5 5 

ASSISTENTE SOCIAL Superior específico com registro no CRAS 40 - 2 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 1º Grau 40 4 - 4 

AUXILIAR DE ARREC. E FISC. DE TRIBUTOS* 1º Grau 40 2 - 2 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO* 1º Grau 40 1 - 1 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM* 1º Grau 40 2 - 2 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS* Alfabetizado 40 8 - 8 

CIRURGIÃO-DENTISTA Superior específico com registro no CRO 40 1 1 2 

CONTADOR (A) Superior específico com registro no CRC 40 - 1 1 

*Cargos em Extinção conforme Anexo VI. 
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Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

CONTROLADOR INTERNO Superior em Administração, Ciências 
Contábeis, Economia e Direito e registro 

no Conselho de Classe. 

40 - 1 1 

COVEIRO 1º Grau Incompleto 40 - 2 2 

COZINHEIRA* Alfabetizado 40 1 - 1 

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO EM GERAL* 1º Grau Incompleto 40 1 - 1 

ELETRICISTA PREDIAL 1º Grau Completo 40 - 1 1 

ENFERMEIRO (A) Superior específico com registro no 

COREN 

40 - 6 6 

ENGENHEIRO (A) CIVIL Superior específico com registro no CREA 40 - 1 1 

FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A) Superior específico com registro no CRF 20 - 2 2 

FISCAL DE MEIO AMBIENTE 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL DE OBRAS 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL DE POSTURAS 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL SANITÁRIO 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL TRIBUTÁRIO 2º Grau Completo 40 - 4 4 

FISCAL TRIBUTÁRIO I* 2º Grau 40 1 - 1 

FISIOTERAPEUTA Superior específico com registro no 
CREFITO 

30 1 1 2 

FONOAUDIÓLOGO (A) Superior específico com registro no CRFa 20 - 1 1 

GARI* Alfabetizado 40 1 - 1 

GUARDA DE ENDEMIAS* 1º Grau Incompleto 40 2 - 2 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 

OUTROS VEÍCULOS 

1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 2 2 

MÉDICO (A) – CLÍNICO GERAL Superior específico com registro no CRM 20/30/40 - 2 2 

MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) Superior específico com registro no CRMV 40 - 1 1 

MESTRE DE OBRAS* 1º Grau + CNH Categoria B 40 1 - 1 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE 1º Grau Completo + CNH Categoria A/B 40 - 2 2 

*Cargos em Extinção conforme Anexo VI.                                   Continuação do 

Anexo I 
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Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGAS E DE PASSAGEIROS 

1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 5 5 

MOTORISTA II (VEÍCULOS DE GRANDE PORTE)* 1º Grau Incompleto + CNH Categoria C, D 
ou E 

40 10 - 10 

MOTORISTA III (VEÍCULOS PARA CARGAS 

ESPECIAIS)* 

1º Grau Incompleto + CNH Categoria D ou 

E 

40 2 - 2 

NUTRICIONISTA Superior específico com registro no CRN 30 1 1 2 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 2 2 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 8 8 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA* 1º Grau Incompleto + CNH Categoria B, C, 
D ou E 

40 1 - 1 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA* 1º Grau Incompleto + CNH Categoria B, C, 

D ou E 

40 1 - 1 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA* 1º Grau Incompleto + CNH Categoria B, C, 
D ou E 

40 1 - 1 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA* 2º Grau Técnico 40 1 - 1 

PSICÓLOGO (A) Superior específico com registro no CRP 40 - 3 3 

RECEPCIONISTA 2º Grau Completo 40 - 3 3 

TÉCNICO AGRÍCOLA 2º Grau Completo na formação específica 
e registro no CREA 

40 - 2 2 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2º Grau Completo na formação específica 
e registro no COREN 

40 1 5 6 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no devido Conselho 

40 - 2 2 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2º Grau Completo na formação específica 
e registro no devido Conselho. 

30 - 2 2 

TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE DADOS Superior Específico com registro no 

Conselho Regional de classe 
40 - 2 2 

*Cargos em Extinção conforme Anexo VI.               Continuação do 

Anexo I    
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Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

TELEFONISTA* 1º Grau 40 1 - 1 

TOPÓGRAFO 2º Grau Completo na formação específica 
com registro no CREA 

40 - 2 2 

VIGIA* Alfabetizado 40 5 - 5 

ZELADOR* Alfabetizado 40 10 - 10 

TOTAL GERAL 80 133 213 

*Cargos em Extinção conforme Anexo VI.              Continuação do 

Anexo I 
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Prefeitura de Santa Carmem 
Lotacionograma de Servidores – Ensino Fundamental Incompleto 

Anexo II 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

AGENTE DE APOIO NUTRICIONAL 1º Grau Incompleto 40 - 4 4 

AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 1º Grau Incompleto 40 - 5 5 

AGENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA  1º Grau Incompleto 40 - 1 1 

AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA  1º Grau Incompleto 40 - 2 2 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 1º Grau Incompleto 40 - 5 5 

AGENTE DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO 1º Grau Incompleto 40 - 5 5 

COVEIRO  1º Grau Incompleto 40 - 2 2 

TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO - 24 24 
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Prefeitura de Santa Carmem 
Lotacionograma de Servidores – Ensino Fundamental Completo 

Anexo III 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

APOIO ADMINISTRATIVO 1º Grau Completo 40 - 10 10 

ELETRICISTA PREDIAL 1º Grau Completo 40 - 1 1 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 

OUTROS VEÍCULOS  
1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 2 2 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE  1º Grau Completo + CNH Categoria A/B 40 - 2 2 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGAS E DE PASSAGEIROS 
1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 5 5 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 2 2 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1º Grau Completo + CNH Categoria D 40 - 8 8 

TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - 30 30 
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Prefeitura de Santa Carmem 
Lotacionograma de Servidores - Ensino Médio  

Anexo IV 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2º Grau Completo 40 - 6 6 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 2º Grau Completo 40 - 8 8 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2º Grau Completo 40 13 7 20 

ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2º Grau Completo 40 - 5 5 

FISCAL DE MEIO AMBIENTE  2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL DE OBRAS  2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL DE POSTURAS 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL SANITÁRIO 2º Grau Completo 40 - 2 2 

FISCAL TRIBUTÁRIO 2º Grau Completo 40 - 4 4 

RECEPCIONISTA 2º Grau Completo 40 - 3 3 

TOTAL ENSINO MÉDIO 13 41 54 
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Prefeitura de Santa Carmem 
Lotacionograma de Servidores - Ensino Médio Técnico 

Anexo V 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

TÉCNICO AGRÍCOLA 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no CREA 
40 - 2 2 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no COREN 
40 1 5 6 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no devido Conselho 
40 - 2 2 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2º Grau Completo na formação específica 

e registro no devido Conselho. 
30 - 2 2 

TOPÓGRAFO 2º Grau Completo na formação específica 

com registro no CREA 
40 - 2 2 

TOTAL ENSINO MÉDIO TÉCNICO 1 13 14 
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Prefeitura de Santa Carmem 
Lotacionograma de Servidores – Ensino Superior 

Anexo VI 

Função / Cargo Nível de Escolaridade 
Carga 

Horária 
Efetivos Vagas Total 

ASSISTENTE SOCIAL Superior específico com registro no CRAS 40 - 2 2 

CIRURGIÃO-DENTISTA Superior específico com registro no CRO 40 1 1 2 

CONTADOR (A)  Superior específico com registro no CRC 40 - 1 1 

CONTROLADOR INTERNO Superior em Administração, Ciências 

Contábeis, Economia e Direito e registro no 

Conselho de Classe. 

40 - 1 1 

FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A) Superior específico com registro no CRF 20 - 2 2 

ENFERMEIRO (A) Superior específico com registro no COREN 40 - 6 6 

ENGENHEIRO (A) CIVIL Superior específico com registro no CREA 40 - 1 1 

FISIOTERAPEUTA Superior específico com registro no CREFITO 30 1 1 2 

FONOAUDIÓLOGO (A) Superior específico com registro no CRFa 20 - 1 1 

MÉDICO (A) – CLÍNICO GERAL Superior específico com registro no CRM 20/30/40 - 2 2 

MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A)  Superior específico com registro no CRMV 40 - 1 1 

NUTRICIONISTA Superior específico com registro no CRN 30 1 1 2 

PSICÓLOGO (A) Superior específico com registro no CRP 40 - 3 3 

TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

Superior Específico com registro no Conselho 

Regional de classe 
40 - 2 2 

TOTAL ENSINO SUPERIOR 03 25 28 
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Prefeitura de Santa Carmem 

Lotacionograma de Cargos Comissionados 

            Anexo VII 

Função / Cargo Jornada de Trabalho Requisitos 

ASSESSOR (A)  Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

COORDENADOR (A) Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

CHEFE DE DEPARTAMENTO Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

CHEFE DE DIVISÂO Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

DIRETOR (A) Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

PROCURADOR (A) JURÍDICO Dedicação Exclusiva Superior Específico com Registro na OAB 

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL Dedicação Exclusiva Experiência Profissional Comprovada 

*A Nomenclatura dos Cargos Comissionados será definida na Lei da Estrutura Administrativa do Poder Executivo de Santa Carmem. 
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Prefeitura de Santa Carmem 

Lotacionograma dos Servidores – Cargos Efetivos em Extinção 
Anexo VIII 

Função/Cargo Nível de 

Escolaridade 

Carga Horária Efetivo

s 

Vagas  Total 

AGENTE DE SAÚDE 1º Grau 40 7 - 7 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1º Grau 40 4 - 4 

AUXILIAR DE ARREC. E FISC. DE TRIBUTOS 1º Grau 40 2 - 2 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1º Grau 40 1 - 1 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1º Grau 40 2 - 2 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Alfabetizado 40 8 - 8 

COZINHEIRA Alfabetizado 40 1 - 1 

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO EM GERAL 1º Grau Incompleto 40 1 - 1 

FISCAL TRIBUTÁRIO I 2º Grau 40 1 - 1 

GARI Alfabetizado 40 1 - 1 

GUARDA DE ENDEMIAS 1º Grau Incompleto 40 2 - 2 

MESTRE DE OBRAS 1º Grau 40 1 - 1 

MOTORISTA II (VEÍCULOS DE GRANDE PORTE) 1º Grau Incompleto 40 10 - 10 

MOTORISTA III (VEÍCULOS PARA CARGAS 

ESPECIAIS) 

1º Grau Incompleto 40 2 - 2 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1º Grau Incompleto 40 1 - 1 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1º Grau Incompleto 40 1 - 1 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 1º Grau Incompleto 40 1 - 1 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 2º Grau Técnico 40 1 - 1 

TELEFONISTA 1º Grau 40 1 - 1 

VIGIA Alfabetizado 40 5 - 5 

ZELADOR Alfabetizado 40 10 - 10 

TOTAL CARGOS EM EXTINÇÃO 63 - 63 
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Prefeitura de Santa Carmem 

Quadro Comparativo 
Anexo IX 

LEI N.º 391/2009 Efetivos PROJETO DE LEI Vagas Total 

AGENTE DE SAÚDE – Em extinção. 7 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6 13 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7 20 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  - ASSISTENTE SOCIAL 2 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Em extinção. 4 APOIO ADMINISTRATIVO 

 

10 14 

AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO – Em extinção. 

2 ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

5 7 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – Em 

extinção. 

1 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 2 3 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Em extinção. 2 - - 2 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Em 

extinção. 

8 AGENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA 1 11 

 AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA 2 

CIRURGIÃO-DENTISTA  1 CIRURGIÃO-DENTISTA 1 2 

- - CONTADOR (A)  1 1 

- - CONTROLADOR INTERNO 1 1 

- - COVEIRO 2 2 

COZINHEIRA – Em extinção. 1 AGENTE DE APOIO NUTRICIONAL 4 5 

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO EM GERAL – 

Em extinção. 

1 ELETRICISTA PREDIAL 1 2 

ENFERMEIRA - ENFERMEIRO (A) 6 6 

- - ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 1 

FARMACÊUTICO - FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A) 2 2 

- - FISCAL DE MEIO AMBIENTE  2 2 

FISCAL DE OBRAS - FISCAL DE OBRAS  2 2 

- - FISCAL DE POSTURAS 2 2 
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LEI N.º 391/2009 Efetivos PROJETO DE LEI Vagas Total 
FISCAL SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO 2 2 

FISCAL TRIBUTÁRIO I – Em extinção. 1 FISCAL TRIBUTÁRIO 4 5 

FISIOTERAPEUTA 1 FISIOTERAPEUTA 1 2 

FONOAUDIÓLOGA - FONOAUDIÓLOGO (A) 1 1 

GARI – Em extinção. 1 AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 5 6 

GUARDA DE ENDEMIAS – Em extinção. 2 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 8 10 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 

MAQUINÁRIOS 

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 

E OUTROS VEÍCULOS 

2 2 

MÉDICO - MÉDICO (A) – CLÍNICO GERAL 2 2 

- - MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A)  1 1 

MESTRE DE OBRAS – Em extinção. 1 - - 1 

MOTORISTA I – MOTORISTA DE PEQUENO E 

MÉDIO PORTE  

- MOTORISTA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE 2 2 

MOTORISTA II – MOTORISTA DE VEÍCULOS 

DE GRANDE PORTE – Em extinção. 

10 MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGAS E DE PASSAGEIROS 

5 15 

MOTORISTA III – VEÍCULOS PARA CARGAS 

ESPECIAIS – Em extinção. 

2 - - 2 

NUTRICIONISTA 1 NUTRICIONISTA 1 2 

- - OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 2 2 

OPERADOR DE MÁQUINA RETRO-

ESCAVADEIRA  

- 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

 

 

 

8 

 

 

 

11 
OPERADOR DE MOTONIVELADORA – Em 

extinção. 

1 

OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA – Em 

extinção. 

1 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA – Em 

extinção. 

1 

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  - 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA – Em extinção. 1 TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

2 3 
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Continuação do Anexo IX 

 

LEI N.º 391/2009 Efetivos PROJETO DE LEI Vagas Total 

PSICÓLOGO  - PSICÓLOGO (A) 3 3 

TELEFONISTA – Em extinção. 1 RECEPCIONISTA 3 4 

TÉCNICO AGRÍCOLA - TÉCNICO AGRÍCOLA 2 2 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 5 6 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA  - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2 2 

- - TOPÓGRAFO 2 2 

VIGIA – Em extinção. 5 AGENTE DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO 5 10 

ZELADOR – Em extinção. 10 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 5 15 

VAGAS PREENCHIDAS 80 VAGAS A PREENCHER 133 213 

Continuação do Anexo IX 
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Prefeitura de Santa Carmem 

Quadro Resumo 

Anexo X 

Cargos Efetivos Vagas Total 

Ensino Fundamental 

Incompleto - 24 24 

Ensino Fundamental Completo - 30 30 

Ensino Médio 13 41 54 

Ensino Médio Técnico 1 13 14 

Ensino Superior 3 25 28 

Cargos em Extinção 63 - 63 

Sub Total I 80 133 213 

Cargos Comissionados - * * 

Secretários Municipais - 7 7 

Sub Total II 80 140 220 

*Definidos na Nova Estrutura Administrativa 
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