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"!nstitui a P!ano do Carreira e Estrutura de
Cargos e Saiarios do Poder Executivo do
Municipio de Hidro!ãndia, e cia out ras
providéncias."
EU PREFEITO MUNICIPAL DE HIDROLANDIA, ES TACO CE GOIAS, faço saber quo a
cA MA RA MUNICIPAL CE HIDROLANDIA aprovou e EU, sanciono a seguinte lei:
CAPITULO I
DAS DIsPosIçOEs PRELIMINARES

-

Art. 10 - Esta lei dispoe sobre o Piano do Carreira e Esirutura de Cargos e Salarios dos
servidores efetivos do quadro de pessoal da administraçao direta e autárquica do Poder
Executivo do Municipio do Hidroléndia, estabelecendo critErios do poiltica salarial.

-.

Art. 2 0 - A presente lei sore regida polo Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio do
Hidro!ándia.
CAPITULO II

-.

--

DAS PARTES INTEGRANTES DO PLANO CE CARREIRA E ESTRUTURA DE CARGOS
ESALARIOS
Art. 3° - !ntegram a preserite Piano:
1. Exposiçao de Motivos e Objetivos
2. Anexo I - Tabela do Ciassificaçao dos Cargos de Provimento Efetiva,
discriminando Classes, Faixas e Nomenclature;
3. Anexo II - Tabe!a do Pré-requisitos para Pro gressäo do Carreira:
4. Anexo III - Tabela do Ciassificação, Descriçao e PrO -requisitos dos Cargos.

--

P.
-

0 quadro suplementar será composto par cargos em extinção, devendo, por tanto,
§1 0
ser considerado extinto pole vacéncia.

-

§20
0 servidor ocupante do cargo do quadra suplementar terâ todos Os cisreitos
garantidos aos demais servidores do quadro permanente.

-

-

CA P1 TULO III
DOS CARGOS EM COMISSAO
Art. 40 - Os cargos em comissão into gram o Quadra TransitOrio do Municipio do
Hidrolénejia e serâo estabelecidos por lei especifica quo detorminaré sua remuneraçäo,
quanlidade do vagas, denominação e qua/i/ice cáo necessária.
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Art. 50 - Os servidores efetivos em exercicio de cargo comissionado, poderão optar pe!a
remuneração deste, ou de seus cargos efetivos, porOm permanecerao filiados ao Regime
PrOprio de Previdéncia Social do Municipio corn relaçao as suas remuneraçOes do cargo
efetivo.
Parágrafo Unico - As contribuiçoes previdenciarias descontadas do servidor e a
contraprestacäo do empregador, continuarão a serem reçothidas junto 80 Orgao gestor do
Regime PrOprio de Previdencia Social do Municipio e serâo calculadas tomando-se por
base o valor da rernuneraçao do cargo efetivo.

E

q

Ad. 6 0 - 0 ser'idor comissionado deverá ser pro vido no cargo por meio de Ato
Administrativo de norneação e serao dispensadas as dernais formalidades perlinentes 80
pro vimento de sea'vidores ocupantes de cargos efetivos.

Al

CAP! TULOIV
DOS VENCIMENTOS E DA REMuNERAçA0
Art. 7° - Os valores financeiros devidos mensalmente aos sereidores efetivos do quadro de
pessoal do Poder executivo, peio exercicio regular de suas atribuiçOes, a titulo de
vencimento constam do Anexo ii do presente Piano de Carreira.
Ad. 80 - Alem dos vencimentos, os servidores poderao fazer jus a outras vantagens
pecuniarias, nos temws da lei, ern especial do Estatuto dos Servidores POblicos
Municipais.
Ad. 90 - Os vencimentos previstos na presente lei são brutos, estando sujeitos a sofrer
deduçOes a tituio de consignaçOes legais. pela Justiça e pam contribuiç6es de quaiquer
natureza, inclusive sindicais, desde que autorizadas previamente pelos interessados.
CAPITULO V
DA IMPLANTA cÁO DO PLANO DE CARREIRA E ESTRUTURA DE CARGOS E
SALA RIGS
Art. 10- 0 presente Piano de Carreira e Estrutura de Cargos e Saiarios seri implantado na
data de sua pubiicação, sendo que as alteraçoes nele previstas passam a vigorar a partir
do dia 10 de outubro de 2005.
§ 1° - Pare todos os efeitos legais, a data de referéncia é aquela acima estipulada, e
constitui a data-base para reajustes salariais de todos os cargos contemplados pelo Piano.

a-i

§ 2 0 - Os novos valores previstos pelo Piano serao inciuidos na foiha de pagamento do més
subsequente aquele de referéncia, qua constitui a data-base.

S.dArt. 11 - E vedada a reduçao do vencimento do servidorpUblico municipal, devendo assim,
em caso de ocorréncia deste fato durante o enquadramento, ser o mesmo promovido de
nivel
ate chegar áquele que Me garanta a rnanutençäo do valor do seu vencimento.
aa
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Art. 12 - A imp!antação aqui prevista sera realizada pelo Chefe do Deparlamento de
Pessoal.

CAPITULO VI
DAS

D,spos!cOEs FINAlS

Art. 13 - As despesas decorrentes da apiicação desta tel correrão a coma des dotaçoes
prOprias do orçamento vigente do exercicio de 2005, ficando o Chefe do Poder Executivo
autorizado a abrir os créditos adicionais necessários.

Art. 14 - Esta lei entraré em vigor a partir do dia 10 de Outubro de 2005, revogadas as
disposiçOes em con trario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE HIDROLA ND/A, aos 26 dias do mês de
Setembro de 2005.

LJOSE LJMA CRUVINEL
j Prefeito Municipal

I

JOSÉ ZIMA CPt?tfl'JRtpyef. t
de HidTOl'flt
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1. EXPOSICAO DE MOTIVOS

PLANO DE CARREIRA - Objetivos
Senhores Vereadores, este PLANO DE CARREIRA constitui parte de urn Programa de
Gestão Integrada, de major abrartgência, 0 qual fol idealizado pela atual Administraçao
Municipal corn 0 objetivo de diagnosticar, elaborar, executar e aferir Os resultados práticos
de urn Planejamento Estwtural para a gestao integrada de todas as suas areas de atuaçâo,
bern como aperfeiçoar os mecanismos ja existentes ern sua estrutura organizacional.
Vale ressaltar que 0 escopo principal deste PLANO DE CARREIRA e confugurar as
atividades das areas, dotando-as de instrumentos adequados, estrategicos e eficazes que
Ihes perrnitam acompanhar as necessidades de evo!uçao e as mudanças constantes -tanto da prOpria instituição (e das pessoas que nela atuam), quanto da coletividade pCiblica
para a qual deve direcionar todos os seus serviços e utilidades.
A intenção primordial do PIANO e promover uma correçao irnprescindivel nos seus
quadros funcionais efetivos, tanto a nivel de ajustes na nomenclatura de cargos sendo
executados, quanto a nivel de ajustes na rernuneração dos servidores que se fazem
merecedores.
Além disso, pretende-se que a implantaçao do referido PIANO DE CARREIRA possibilite
que a entidade se alinhe as mudanças exigidas pela dinâmica administrativa, elimine o
obsoletismo e a inoperância e, ao rnesrno tempo, usufrua dos efeitos positivos gerados per
urn major equilibrio nos seus Recursos Hurnanos.

Operacionalizaçao
Tao logo esteja forrnatada a TABELA DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E SALARIAL
(anexo I), a mesma deverâ ser amplamente divulgada junto a todos os servidores, através
de suas respectivas chefias, de tal forma que Os rnesmos sejam esciarecidos a respeito de
suas situaçOes e perspectivas individuais, dos mecanismos funcionais do PLANO e dos
evidentes beneficios diretos e indiretos proporcionados pelo mesmo.
Em termos práticos, 0 êxito da operacionalização do PLANO dependerá, sobretudo, da
obedléncia a certas recomendaçOes importantes:
a) Esclarecer, individualmente, quais as novas atribuiçOes, limites e
responsabilidades do seu cargo, bern como o seu enquadrarnento no
(
novo Piano de Carreira;

1
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Re-enquadrar irnediatamente aqueles que se posicionaram abaixo do
seu status real, reajustando-os em termos funcionais e salariais;
Aqueles merecedores de incentivo ou que detém méritos notorios.
devem ser posicionados na faixa imediatamente superior a que estariarn
atualmente, em termos funcionais e salariais;

b)
c)

Esciarecer que, de 6 em 6 meses, serâ feita urna AVALIAQAO DE
DESEMPENHO individual, sendo que a entidade "podera" premiar ou
promover ajustes a urn percentual deles, passando-os a faixa
subsequente ou promovendo-os a Classe mais avançada de suas
funçoes atuals -- dependendo do esforço de cada urn.
Deixar claro, porérn, que a decisao de promover ou premiar dependerâ
do desempenho de toda a equipe e seré sempre urn critério que a
entidade poderá ou nao adotar, conforme as circunstâncias (capacidade
finariceira, vagas existentes, etc.).

d)

e)

A AVALIAcAO DE DESEMPENHO - Objetivos

o PLANO DE CARREIRA utiliza corno principal instrumento técnico de aferiçao uma
AVALIAcAO DE DESEMPENHO periódica e obrigatoria, cujo intuito e o de promover urna
interaçao mais efetiva entre orgão - funcionário, permitindo rnaior clareza de
comunicabilidade entre todos Os niveis funcionais, além de traçar as necessidades
individuals de Treinarnento e Desenvolvimento, rernanejamentos, promoçOes, aumentos
por mérito ou ate mesrno deslocamentos entre areas.
A Avaliaçao de Desempenho e. portanto, urn valioso instrumento da entidade para tomar
decisOes relativas a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

aurnento salarial por melhoria de desempenho
promoçOes hierárquicas, por mérito
treinarnentos necessários
transferéncias de funçOes ou unidades
demissOes
correção de distorçôes que prornovem injustiças funcionais

No presente caso, a aplicaçao sisternâtica e periodica desta AUTO-AVALIAçAO DE
DESEMPENHO permite que tanto a entidade corrija possiveis desvios de atitudes. quanto
o funcionario adquira urn pararnetro claro de como esté o seu desempenho e tambem 0
que se espera dele.

Operacionalizaçao
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A AVALTAcAO DE DESEMPENHO é executada através de reuniOes continuas corn grupos
diferentes de funcionários, atraves das quais Os mesmos respondern ao questionário
individual na presença do Consultor, que coordenara os trabaihos.
Depois que todos os funcionârios, de todos as niveis, tiverern feito suas respectivas
AVALIAçOES, 0 Consultor Ihes dara valor através do sistema de rnédias ponderadas e, a
seguir, as submetera a apreciação das suas chefias imediatas, para que as rnesrnas
definarn Os valores de CONCEITO atribuidos a cada funcionário.
Em seqUencia, todas as AVALIAcOES serão submetidas a anâlise final de pelo menos
dois integrantes de um "Grupo de Trabalho, exclusivamente constituido pela entidade para
dar suporte a tal trabaiho, sob a coordenaçâo do Consultor.

Finalmente, AvALIAçOES analisadas e revisadas, os resultados serao transmitidos ao
Setor de Pessoal, para que seja feito o devido ENQUADRAMENTO individual previsto no
PLANO DE CARREIRA.
Simultaneamente a tal procedimento, o Consultor elaborara urn GRAFICO de Avaliaçâo de
cada funcionério, entregando ao Setor de Pessoal, para que este anexe as mesmos és
respectivas Fichas Funcionais dos colaboradores avaliados.

0 BANCO DE TALENTOS

-

Objetivos

Acessoriarnente, pretende-se formatar urn Banco de Talentos bern estruturado e coerente,
0 qual possa atender it major cornplexidade operacional que a modernidade tecnologica
irnpOe a entidade, corn os recursos hurnanos disponiveis e nem sempre utilizados na sua
total potencialidade. Tal BANCO DE TALENTOS, alem da Ficha Funcional corn todos Os
dados do funcionario, conterá a FICHA e 0 GRAFICO DIE DESEMPENHO do rnesmo, corn
as observaçOes ou recomendaçOes necessárias.
Portanto, a aprovaçâo do referido projeto de lei, representa a valorização do servidor
aplicando-se critérios justos para reconhecirnento profissional do rnesrno. E por tais
motivos esperarnos a devida aprovação na sua integra.
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2. ANEXO I
TABELA DE CLAS5IFI0AçA0
CLASSES, FAIXAS E NOMENCLATURA DOS CARGOS
AGOSTO DE 2005
FAIXAS SALARIAIS (base: salário referéncia

-

RS 322.00- Iunho/2035)

1

Nornenclatura

A

B

C

0

CLASSES

lniciai

10%

10%

10%

10%

1

1,000

1,100

1,210

1,331

1,464

1,611

Agente Mrninisb'abvo

322,00

354,20

389,62

428.58

471,44

518,58

Agente de Vigilância

E

F

Cargos previstos polo Piano

10%

Dislribuição por Classes

Aux. Adntnislrativo

nh-el I

-

nivel I

-

nh-el

-

Aux. Assuntos Educacionais
Molorista A

-

nivel

nivel I

-

I

Operador de Maquinas A nivel I
.

Aux. Enforniagem

nivel I

-

Mecânico_de_M.anutençao_- nh-el_I
En! errneiro padrao

nh-el I

-

Tècnicode_Higiene_Dentat

Aux. AdministraUvo
2

nivel II

-

1,150

1.265

1,392

1,530

1,684

1,852

Agente Administrativo

370.30

407,33

448.22

492,66

542,25

596.34

Agente de Vigiiãncia

nivel II

.

five! ii

-

Aux. Assuntos Educacionas
Aux. Entermageni
Motorisla B

-

-

nivel I

Enlertneiro_padrão

nivci It

-

1,797

1,976

2,174

434.70

478.17

526.15

578.63

636,27

700.03

Fiscal Obras e Lotearn.
Motorista C

-

nh-cl II

-

Agente Serv. Financeiros
1,634

nh-oil

-

Tecnico de Higiene Dental

1,485

nivel ii

-

Mecânico do Manulençâc

1,350

nivel Ii

.

nh-el Ii

Operador de Máquinas B

3

nh-el_I

-

nh-el I

.

nivel I

-

nivel Iii

Operador de Mãquinas C

flivel Ill

-

Técnico Se". Municipais

nivel I

-

Auxiliar Técnico- nivel I
Mecn,co do Manutençao
Enfermeiro_padrâo

-

nh-el Ill

Tècnico_do_Higicne_Dental
Motonsta D
4

1,700
547,40

1.870
602,14

2,057

2,263

2,489

2.738

662,35

729.00

501.45

551.64

-

nh-el ill

-

nh-el Iii

-

nivel IV

Operadcx do Maquinas D

nivel IV

-

Auxiliar Técriico- nivel II
Ass. Tecnjco Fisc. Urbana

-

nivei I

Fiscal Tributos Municipais

-

nivel I

Técnico Serv. Municipais
Fiscal Obras 0 LoIeam

-

-

nivel Ii

nivclIi
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Ass. Tecnico Fisc. Urbana nivel II
Fiscal Tribulos Municipais nivel II
Auxiliar Tecnico nivel Ill
TOcnico Serv. Municipais nivel Ill
Fiscal Obras e Loteazn. nivel Ill
.

5

2,150

2.365

2,602

2,862

3,148

692.30

761.53

837.84

921,56

1013.56

3,463
1115,09

-

-

-

-

Tecnico Fisc. Urbana nivel Ill
Fiscal Tributos Municipais nivel III
Tecnico San'. Municipais nivel IV
Fiscal Obras a Loteam. nivel IV

Ass.
6

2,700

2,970

3,267

3,594

3.953

4,348

869,40

956,34

1051.97

1157,27

1272,87

1400,06

-

-

-

-

Técnico San'. Municipais nivel V
Fiscal Tributos Municipais n'rvel IV
Ass. Técaico Fisc. Urbana- nivel IV
Chafes de Deparlamento
-

7

3,400

3.140

4,114

4,525

4,978

6,024

1094.60

1204,28

1324.71

1457.18

1602,96

1940.00

-

3. ANEXO II
TABELA DE PRE-REQUISITOS PARA PROGRESSAO DE CARREIRA

ta
—--

Deve-se ressaltar que tanto 0 enquadramento definitivo dos funcionârios efetivos, quantc a
progressão dos mesmos em termos de classes e faixas, deve obedecer a urn elenco de
criteruos e pré-requisitos mirtimos, a film de que o PIANO DE CARREIRA atinja as suas
finalidades bâsicas.
Portanto, a Tabela de Classiuicaçao (Anexol), define as parâmetros que deverão comandar
a progressao funcional, a eriquadramento inicial e Os re-enquadrarnentos subseqUentes.

0 Anexo II encontra-se ao final.
4. ANEXO Ill
cLAsslFlcAcAo, DEscRIçAo E PRE-REQUISITOS DOS CARGOS

CARGO 1. - AUXILIAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Ctassificação:
-

Nivel I - Classe 1
Nivelil - Classe2
Nivel Ill - Classe 3

Nivel Funcional e Classe Satarial:

s-4
Pré-requisitos:

IL

Nivel I -

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado, experiência em funçao
correlata, trato corn as pessoas e noçOes de datilografialdigitaçao

s-A

s-

-
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NIvei ii -

Ensino fundamental completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
halo corn pessoas e prética em datilografia/digitaçao

Nivel ill -

Ensino médio completo, experiència em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e pratica em datilografia/digitaçao

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de reiacionamento hurnano. Aprovaçao
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital.
Descrição atividades:
• Desempenhar todo e qualquer serviço de copa cozinha, incluindo o serviço de
cozinheira e merendeira;
• Auxiliar nos trabaihos de carga e descarga de materlais, assim como no transporte
de moveis, máquinas e equipamentos;
• Reaiizar serviços de mensageiro e de banco;
• Arquivar processos, fichas de pagamento, correspondencias, pequenos serviços de
datilografia, utiiização de microcomputador em textos e pianiihas eletrônicas e
organização e controle de arquivo através de criterios previamente determinados;
• Guardar rnateriais, segundo critérios previamente eterminados e normas de
serviço;
• Entregar materials que the forem solicitados, anotando destinos, nome do
solicitante, árgão no qual encontra-se lotado e outros dados necessários, segundo
instruçOes e normas de serviço;
• Controlar os materials emprestados, verificando data e o tempo perrnitido,
solicitando providéncias ao superior hierárquico para evitar 0 extravio;
• Exercer atividades de auxiiio a docéncia na Educaçao Infantil e no Ensino
Fundamental;
• Auxiliar na elaboraçâo dos pianos de curso e de auia;
• Auxiiiar na preparação e seieçao de material didâtico, bem como atividades de
suporte em unidades escolares, unidades regionais de ensino e nas unidades
técnicas da Secretaria Municipal de Educaçao:
• Desenvoiver demais tarefas afins;

CARGO 2. - AUXILiAR ADMINISTRATiVO
Nivei Funcionai e Saiarial:

Nivei I - Ciasse 1
Nivel Ii - Ciasse 2
Nivei iii- Ciasse3

Pré-requisitos:
Ensino fundamental incompleto ou aifabetizado, experiência em funçao
Nivei I correlata, trato corn as pessoas e habiiidades manuais especificas.
Nivel Ii -

Ensino fundamental completo, experiência em cargo correiato, habiiidade no
trato corn pessoas e pratica em serviços especificos.

Nlvei ill -

Ensino médio compieto, experiencia em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e prática em datiiografia/digitaçao
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Toclos as niveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovaçao
em concurso pciblico conforme dispuser a Edilal.
Descriçäo atividades:
Lavar e passar;
• Executar todo tipo de limpeza, seja nas dependéricias internas ou externas do
orgâo pUblico, ou na limpeza das vias e logradouros pUblicos;
Substituir Iârnpadas e fusiveis inutilizados, assim como desempenhar pequenos
reparos nas instalaçoes elétricas;
• Desentupir pias, ralos e bocas de lobo, assim coma desempenhar pequenos
reparos nas instalaçOes hidráuticas;
• Auxiliar nos trabaihos de carga e descarga de materials, assim coma no transporte
de móveis, mâquinas e equipamentos;
Realizar serviços de mensageiro, jardineiro e de banco;
Desenvolver demais tarefas afins.

•

-n'.

t4

'-4

4

.

CARGO 3. - AGENTE ADMINISTRATIVO
Nivel Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 1
Niveill - Classe2
Nivel III - Classe 3

Pré-requisitos:

4
4
.4

Nivel I -

Ensina fundamental completa, experiéncia em funçao correlata. trata cam as
pessoas e dominio de inIormática.

Nivel II -

Ensino medlo completo, experiência em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e dominio de informática.

Nivel III -

Ensino superior campleto, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato com pessoas e dominia de informática.

A&

Todos as niveis - Cursas especificos da area e de relacionamento humano. Apravaçào
em concurso pCiblico conforme dispuser 0 Edital.
Descriçao atividades:
• Receber, inspecionar, conferir e identificar as bens de consumo adquiridos pela
Adrninistraçao Pãblica;
• Estocar, armazenar e distribuir os bens de consumo mediante requisiçâo;
• Zelar dos bens de consumo estocados sob sua responsabilidade, assirn como
aqueles que Ihe forem entregues para utilizaçãa no exercicio de suas funçao;
• Solicitar a aquisiçào de bens de consumo necessários para realizar o desempenho
das IunçOes inerentes ao seu cargo, assim como a manutençãa do bam
funcionamento do seu orgao de lotaçao;
• Executar tarefas de assistencia administrativa nas areas de funanças. contabilidade
e orçamento. almoxarifada, recursos humanos, educaçâa, saüde. administraçto e
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outras ligadas as atividades meio e rim do ôrgao pUblico da administraçao direta e
autárquica:
• Elaborar relatOrios de desempenho das tarefas inerentes ao cargo, assim como di
situaçâo dos serviços pUblicos realizados pelo Orgão de lotaçao;
• Executar tarefas de datilografia e digitação;
• Controlar andamento de processos, assim como arquivarnento dos mesmos e
docurnentos da Adrninistraçao PUblica;
• Elaborar documentos utilizando computador, tais como: oficios, cartas,
comunicados, declaraçoes, despachos, pareceres e sirnilares;
• Zelar pelo patrimonio püblico e pelo material permanente colocado sob sua
responsabilidade;
• Operar equipamentos de xerox, computaçao e informática e telecomunicaçOes;
• Atender ao püblico e prestar informaçOes em geral e desempenhar Os serviços de
recepçâo nos ôrgãos de lotaçao;
• Exercer funçao de telefonista e operador de sistema de telecomunicaçOes do ôrgão
de lotação realizando e recebendo as ligaçOes, anotando e transrnitindo
corretamente Os recados e mensagens organizando e mantendo atualizadas as
fichas e listas telefOnicas contendo os nürneros importantes para o born
funcionamento da Administraçao PUblica;
• Desempenhar tarefas semeihantes as supracitadas necessárias ao born
desempenho da Administraçao PUblica.

CARGO 4. - AGENTE DE VIGILANCIA
Nivel Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 1
Nivel II - Classe 2
Nivel Ill- Classe3

Pre-requisitos:
NIvel I -

Ensino fundamental incornpleto ou alfabetizado, experiência em Iunçâo
correlata, trato corn as pessoas e noçOes de datilografia/digitaçao

Nivel II -

Ensino fundamental completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato com pessoas e prática em datilografia/digitaçao

Nivel Ill -

Ensino medic completo, experiência ern cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e prética em datilografia/digitaçao

Todos Os niveis - Cursos especificos da area e de retacionamento humano. Aprovaçao
em concurso püblico conforme dispuser 0 Edital.
Descriçao atividades:
• Vigiar. proteger e guardar edificios e locals onde f'ncionam orgaos pübticos
municipais;
• Zelar pela segurança do patrimônio pUblico;
• Vigiar materiais destinados a obras pUblicas armazenados em estabelecimentos
oficiais e depositados em vias pUblicas;
• Tomar providências para evitar prejuizos ao patrimOnio sob sua vigilância;
Rua Dirccu Mendonco '° 369 . Ccrilro - Fone: (62)553-1155 - CEP 75340-000 . Fl,drolônck:
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Zelar pela limpeza das areas sob sua vigilancia.

CARGO 5. - MECANICO DE MANuTENcAO
Nivel Funcionat e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 1
Nivel II - Classe 2
Nivel III- Cfasse3

Pre-requisitos:
NIvel I -

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado, experléncia em funçao
correlata, trato corn as pessoas e conhecimentos de mecânica veicular

Nivel II -

Ensino fundamental completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e prática ern mecãnica veicular

Nivel III -

Ensino médio completo, experiéncia em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e curso técnico de Mecânica Veicular

Todos Os nIveis - Aprovaçao em concurso püblico conforme dispuser o Edital.
Descrição atividades:
• realizar a manutençao dos veiculos, mâquinas e equipamentos da Prefeitura,
quando solicitado;
• estudar 0 trabalho a ser realizado, utilizando especifucaçoes técnicas e outros dados
necessérios;
• realizar o desmonte do motor, transmissão, diferencial e outras panes, quanido
necessénlo a reparar danos;
• realizar a limpeza de peças com substancias detergentes adequadas, para eliminar
impurezas e preparar as peças para inspeção e reparaçao;
• substituir, ajustar ou retificar peças do motor, utilizando-se de ferramentas manuais
e rnecânicas necessérias;
• realizar a substituiçao, reparação e ajustes necessánios, total ou parcialmente, no
sistema de freio, de ignição, alimentação de combustive[, Iubnificaçao, transrnissao,
direçao, suspensão e outros; a fim de garantir o funcionamento regular do veiculo;
a
realizar testes em veiculos e equiparnentos apOs o reparo, a fim de verificar o
perfeito funcionamentos dos mesmos; e
a
executar outras atribuiçOes afins.

CARGO 6. - MOTORISTA
Nivel Funcional e Classe Salarial

Nivel I - Classe 1
Nivel II - Ctasse 2
Nivet Ill - Classe 3
Nivel IV - Classe 4

Pré-requisitos:

0
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-vs
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Nivel I -

Ensino fundamental completo, experléncia em funçao correlata, trato corn as
pessoas e CNH categoria B

Nivel It -

Ensino fundamental compteto, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e CNN categoria C

Nivel Ill -

Ensino medio incompteto, experiência em cargo correlato, habilidade no trato
cam pessoas e CNH categoria D

Nivel IV -

Ensino media completo, experiência em cargo corretato, habitidade no trato
corn pessoas e CNN categoria E

Todos Os niveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovaçâo
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital.

Descriçâo atividades:

SW
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• Vistoriar os veiculos diariarnente, antes e apos sua utilização, verificando o estado
dos pneus, nivel de combustivel. Oleo do carter, bateria, freios, farois, parte elétrica,
e outros, para certifucar-se das condiçOes de tráfego;
• Requisitar a manutençao dos velculos quando apresentern quatquer irregularidade;
• Transportar pessoas, materiais e equipamentos, garantindo a segurança dos
mesmos;
• Observar a sinalizaçao e zelar peta segurança dos passageiros, transeuntes e
demais veiculos;
• Real izar reparos de emergéncia;
• Manter o veiculo limpo, interna e externamente e em perfeitas condiçOes;
• Observar e controlar os periodos de revisão e manutençao recomendados
preventivamente, para assegurar a plena condiçao de utilização;
• Realizar anotaçOes, segundo as normas estabelecidas e orientaçoes recebidas, da
quilometragem, viagens reatizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários
percorridos, além de outras ocorrendas, a tim de manter a boa organização e
controle da Administraçao;
• Recolher o veiculos apôs sua utilizaçâo, em local previamente determinado,
deixando-o corretamente estacionado e fechado; e
• Executar outras atribuiçOes alms.

CARGO 7. - OPERADOR DE MAQUINAS
Nivel Funcional e Classe Salariat:

Nivel I - Ctasse 1
Nivel It - Classe 2
Nivel III- Classe3
NiveIIV - Classe4

Pré-requisitos:
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Nivel I -

Ensino fundamental incompleto, experiência em funçâo correlata, trato corn
as pessoas e CNH categoria B ou C

Nivel II -

Ensino fundamental completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e CNH categoria B ou C

Nivel III -

Ensino rnedio incompleto, experiência ern cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e CNH categoria C ou D

Nivel IV -

Ensino médio completo, experiência em cargo correlato, habilidade no trato
com pessoas e CNH categoria D ou E

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de relacionarnento humano. Aprovaçao
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital.
-

I

Descriçao atividades:
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/ operar tratores de porte, reboques, motoniveladores, carregadeiras, rolo compressor, pa
mecanica e outros, para execuçao de serviços de escavaçäo, terraplariagern, nivelamento
de solo, pavimentação, conservaçao de vias, carregamento e descarregarnento de
material, entre outros;
I conduzir e manobrar a rnáquina, acionando o motor e manipulando Os comandos de
marcha e direçao para posicioné-la conforme as necessidades do serviço;
I operar mecanismos de traçao e movirnentação dos irnplementos da rnâquina, acionando
pedals e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar
terra, areia, cascaiho, pedras e materials análogos;
, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operaçOes e
efetuando os ajustes necessérios, a tim de garantir sua correta execução;
• por em prática as medidas de segurança recomendadas para operaçâo e
estacionamento da rnáquina, a tim de evitar possiveis acidentes;
Iimpar e lubrifucar a rnáquina e seus implementos, seguindo as instruçOes de
manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando
necessário;
• efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o
born funcionamento do equiparnento;
• acornpanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da maquina e seus
implernentos e, apOs executados, efetuar os testes necessários;
• anotar, segundo normas e instruçOes estabelecidas, dados e informaçoes sobre os
trabalhos realizados, consumo de combustiveis, ccsnservação e outras ocorrências,
para controle da chetia; e
• executar outras atribuiçOes atins.

CARGO 8. - AUXILIAR TECNICO
NiveI Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 3
Nivel II - Classe 4
Nivel III - Classe 5

Pré-requisitos:

0
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Nivel I -

Ensino técnico nivel rnedio completo, experiência em funçao correlata, trato
com as pessoas e dominio de informática.

Nivel II -

Ensino técnico nivel médjo completo ou superior incompleto, experiência em
cargo correlato, habilidade no trato corn pessoas e dorninio de inforrnatca.

Nivel Iii

Ensino superior completo (especialidade técnica), experiéncia em cargo
correlato, habitidade no trato corn pessoas e dorninio de informática.

iI

Todos as niveis - Cursos especifucos da area e de relacionarnento humano. Aprovação
em concurso pübiico conforme dispuser o Edital.

-Si

k_I

Descriçào atividades:
I
t
1

1*

• Desempenhar funçoes de acordo corn a forrnaçao técnica do servidor;
• Reunir e ordenar os dados necessários para o desernpenho da funçao técnica;
• Executar outras atribuiçoes necessérias para o desernpenho das IunçOes

CARGO 9. - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Wa

Nivel Funcional e Classe Salarial:

S

I

Nivel I - Classe 1
Nivelli - Classe2
Nivel III - Classe 3

Pré-requisitos:

e

Nivel I -

Ensino técnico nivel rnédio completo, experiência ern funçao correlata,
habilidade no trato corn as pessoas e noçOes de inforrnatica.

S

Nivel II -

Ensino técnico niveI rnédio cornpleto ou superior incompleto, experiência em
cargo correlato, habiIidade no trato corn pessoas e noçOes de infom,ática.

Nivel III -

Ensino superior cornpleto (especiaIidade tecnica), experiência em cargo
correlato, habilidade no trato corn pessoas e dorninio de

•

- Sr
-I

-

jo

Todos as niveis - Cursos especifucos da area e de relacionarnento humano. Aprovaçao
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital. Possuir habilitação no Orgão cornpetente.

4

Descrição atividades:

*

1 Efetuar o controle das prescriçOes e checagern de horários após administraçao dos

*
$
*
*

medicarnentos ou procedimentos de enfermagern;
• Encarninhar as pacientes a unidade ou bloco de internação, apOs os procedimentos
necessários;
• Reaiizar as açUes de pré-consulta e pós-consulta, de acordo corn o programa e
sub-prograrna, corn major conhecirnento quanta as causas das patologias
mencionadas e rnedicamentos administrados, podendo explorá-Ias, esciarecendo
os efeitos colaterais e gerais, sob supervisão indireta do enfermeiro;
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• Aplicar, de acordo corn prescrição medica, injeçOes IM, EV, ID. SC, vaGinas,
venóclise, e administraçao de soluçöes parentais;
• Efetuar a checagern, após realizaçao da açao de enfermagem, empregando
técnicas e instrurnentos apropriados, veriuicando ternperatura, pressão arterial,
pulsação e respiração, obedecendo o horário preestabelecido;
• Auxiliar na realização, sob supervisão do enfermeiro, curativos simples corn dreno e
sonda, retirada de pontos, aspiração de secreçao orofarngea, de traquotomia e
entubação;
• Auxiliar no preparo e rnanuseio de material pars cirurgia, corn toda a assepsia
necessária;
• Auxiliar o medico no que se refere a procedimentos de enfermagem, na
paracentese abdominal, diâlise peritonial e hemodiáUse;
a Auxiliar ma aplicaçao de técnicas adequadas, no rnanuseio de pacientes corn
moléstias infecto-contagiosas;
• Auxiliar na assistência de enfermagem a gestantes, no periodo pré-natal; a
parturiente e puérpera;
• Auxiliar na aplicaçao de todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob
supervisão do medico ou enfermeiro;
• Auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirUrgico;
• Auxiliar na assistência de enfermagem ao recém-nascido;
• Auxiliar nos cuidados de enfermagem no periodo pré e pôs-operatOrio;
• Auxiliar no preparo psicolôgico do paciente para os mais diversos procedimentos
realizados, dentro da unidade hospitalar;
• Auxiliar no prepare e limpeza da unidade e do paciente;
• Realizar dentro dos principios e técnicas adequadas, arrumação de cama;
• Realizar a higiene corporal e vestuário do paciente;
• Auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito;
• Auxiliar no transporte de paciente;
• Auxiliar na alimentaçao dos pacientes irnpossibilitado de faze-la sozinho;
• Auxiliar os pacientes quanto as suas necessidades básicas, caso nao possa fazelas sozinho;
• Auxiliar no controle de liquidos ingeridos, infundidos e elirninados, realizando
quando necessário;
• Auxiliar nas técnicas da oxigenoterapia e inaloterapia;
• Auxiliar na aplicaçao de calor e fib, rnedicaçao topics, retal e intilaçao, realizandoas quando necessário;
• Auxiliar na assisténcia e nos cuidados de enferrnagern ao paciente agonizante e ao
morto;
• Desempenhar todas as demais atividades inerentes a classe de Auxiliar de SaUde;
• Executar outras atribuiçOes afins e que se tornem necessãrias, segundo as
necessidades da unidade.

CARGO 10. - ASSESSOR TECNICO FIscALlzAçAo URBANA
NIvel Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 4 Nivel Ill - Classe 6
Nivel II - Classe 5 Nivel IV - Classe 7

Pre-requisitos:

-
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Nivel I -

Ensino medic completo, experiência em cargo correlato, habilidade no trato
com pessoas e dominio de informática.

NIvel It -

Ensino superior completo, experiencia em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e dominio de inforrnatica.

Todos Os niveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovação
em concurso pUblico conforrne dispuser o Edital.
Descriçâo atividades:
• Auxiliar no desernpenho das funçOes de fiscalizaçao urbana;
• Localizar a area da cidade a ser fiscalizada, atraves de rnapas;
• Comunicar qualquer irregutaridade pelo descumprimento da Iegislaçao municipal,
com relaçao as condiçöes de Iirnpeza e conservação das vias e logradouros
pCiblicos;
• Executar todas atribuiçOes preparatôrias para a fuscalizaçao, controle administrativo,
contencioso administrativo e arrecadaçao.
• Auxiliar na fiscalizaçao do funcionamento de feiras-livres, verificando o cumprimento
das normas relativas a localizaçao, higiene, horário e organização;
• Verificar as licenças de ambulantes;
• Auxiliar na apreensão por inIraçao, veicutos, mercadorias, animals e objetos
expostos, negociados ou abandonados em vias e logradouros pUblicos;
• Controlar a frequencia dos feirantes através de formulârio próprio;
• Denunciar irregularidades constatadas ao ôrgâo competente;
• Atender os rnunIcipes, atraves de esciarecimentos e receber denUncias para
posterior encaminhamento da fiscatizaçao.

CARGO 11. - AGENTE DE SERVIOS FINANCEIROS
NIvel Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 3
Nivel It - Classe 4

Pré-requisitos:
Nivel I -

Ensino medlo compteto ou incompleto, experiência em cargo correlato,
habilidade no trato corn pessoas e dominio de informática.

Nivel It -

Ensino superior completo ou incompleto, experiencia em cargo correlato,
habilidade no trato com pessoas e dorninio de informética.

Todos os nIveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovação
em concurso pUblico conforme dispuser a Editat.
Descriçao atividades:
• Prestar auxilio aos fiscais;
• Orientar os contribuintes bern come atende-los da melhor rnaneira possivel;
• Manter os cadastros municipais atualizados;
• Controlar a divida ativa, bern como 0 seu Iançarneuito e devidas notificaçOes:
Rua [)irceu Mcridoncci a" 369 - Centro - Fone: (62)553-1155 - CEP 75340-000 E-mail:
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• Executar todas atribuiçOes preparatOrias para a fiscalizaçao, controle administrativo.
contencioso administrativo e arrecadaçao.
• Auxiliar na fiscalizaçao;
• Verificar as licenças dos comerciantes;
• Auxiliar na fiscalizaçao em geral;
• Controlar a arrecadaçao dos tributos municipais;
• Denunciar irregularidades constatadas ao ôrgao competente;
• Atender Os municipes, atraves de esciarecimentos e receber den(rncias para
posterior encaminhamento da fuscalizaçao.

CARGO 12. - FISCAL DE OBRAS E LOTEAMENTOS
Nivel Funcional e Classe Salarial

Nivel I - Classe 3
Nivel II - Classe 4

Nivel III - classe S
Nivel IV - classe 6

Pre-requisitos:
Nivel I -

Ensino medio completo, experiência em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e dominio de inlorrnática.

Nivel II -

Ensino superior completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e dorninio de inforrnatica.

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de relacionarnento humano. Aprovaçao
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital.
Descriçao atividades:
A
•
•
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• Realizar estudos no local das obras, procedendo a mediçOes, analisando amostras
de solo, efetuando cálculos para auxiliar na preparaçâo de plantas e especificaçOes
relativas a construçOes, reparaçAo e conservação de edificios e outras obras de
engenharia civil.
• Executar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas,
especificaçOes técnicas e utilizando instrumentos de desenho. para orientar Os
trabaihos de construção, manutençâo e reparos
• Preparar estimativas detalhadas sobre quantidades e custos de materiais e mao de
obra para fornecer os dados necessários a elaboraçao de proposta de execução
das obras;
• Auxiliar na preparação de programas de trabaiho e na fiscalizaçao das obras,
acompanhando e controlando os respectivos cronogranias, para assegurar 0
cumprimento das condiçOes estabelecidas ou localizar falhas na execução.
• Identificar e resolve problemas que surjam. aplicando seus conhecimentos teôricos
e práticos na construçao de obras e nas instalaçOes hidráulicas, sanitârias e
elétricas, para assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos.
• Executar serviços técnicos administrativos.
Supervisionar e executa obras e serviços de terrapenagem, projetos de locaçao,
projetos de obras viárias, observando 0 cumprimento das especificaçOes técnicas
exigidas, para assegurar os padroes de qualidade e segurança.
I t*
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CARGO 13. - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nivel Funcionat e Classe Salarial

Nivel I - Classe 4
NIvel II - Classe 5

Nivel Ill - classe 6
Nivel IV - classe 7

Pré-requisitos:
Nivel I -

Ensino medio completo, experiéncia em cargo correlato, habilidade no trato
corn pessoas e dominio de informática.

Nivel II -

Ensino superior completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e dominio de informética.

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovaçáo
em concurso póblico conforme dispuser o Edital.
Descriçäo atividades:

Ir

• Fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, cobrança e
controle do recebimento dos tributos;
• Executar o cadastro dos órgaos a serem fiscalizados de modo a possuir efetivo
controle;
• Fiscalizar todos Os estabelecimentos cornerciais e de prestaçao de serviços, para
verificar a regularidade no cumprimento da legislaçao tributária em vigor;
• Emitir notificaçOes pare os contribuintes que se encontrem irregulares,
determinando o prazo para regularização, em respeito a Legislaçao Tributéria;
• Aplicar mukas e solicitar a instauraçao de procedimentos, face as irregularidades
constatadas;
• Coligir, examiner, selecionar e preparar etementos necessérios a execução da
fiscalizaçao externa;
• Verificar, em estabelecimentos cornerciais e de prestação de
serviços, a
existéncia e autenticidade de Iivros e registros fiscais instituidos pela Iegislaçao
especifica;
• Verificar Os registros de pagamentos de tributos nos docurnentos em poder dos
contribuintes;
• Manifestar, quando solicitado, sobre pedidos de isençao e IrnS recursos contra o
lançamento;
• Propor a realização de inquéritos e sindicãncias que visem salvaguardar Os
interesses da Finanças Municipal;
• Averbar Os imoveis transferidos, expedir as respectivas certidOes e providenciar 0
lançamento e cobrança des taxes pertinentes;
• Promover o lançamento e cobrança de contribuiçOes de melhoria, conforme
legislaçao tributéria municipal;
• Propor medidas relativas a Iegislaçao tributária, fiscalizaçao fazendária e
administraçao
• fiscal, bem corno ao aprimoramento das préticas do sistema de arrecadaçâo do
Municipio;
• Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercicio irregular desse tipo de
comércio por pessoas que não possuam as requisitos exigidos peta Iegislaçâo
tributaria;
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• Apreender, por infraçäo, veiculos, mercadorias, animals e objetos expostos,
negociados ou abandonados em vias e logradouros pUblicos;
• Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas
dos
estabelecimentos respectivos e em outros locals;
• Verificar 0 licenciamento para a realização de festas populares, apôs audiencia aos
orgãos competentes;
• Promover a inscriçao na Divida Ativa dos contribuintes que
não saldarem seus
debitos nos prazos regulamentares, bem como manter assentamentos
individualizados dos devedores inscritos;
• Promover a baixa dos débitos inscritos em Divida Ativa, logo que sejam pagos, e
fornecer certidoes relativas situação fiscal dos contribuintes;
• Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execuçâo das atribuiçOes tipicas da
classe; e
• Executar outras atribuiçaes alms.

a

CARGO 14. - TECNICO DE SERVIOS MIJNICIPAIS
Nivel Funcional e Classe Salarial
Pré-requisitos:

Nivel I - Classe 3
Nivel II - Classe 4

Nivel Ill - classe - 5
Nivel IV - classe - 6
Nivel V - classe - 7

Nivel I -

Ensino superior completo, experiência em cargo correlato, habilidade no
trato corn pessoas e dorninlo de informática.

Nivel II -

Ensino superior completo corn pOs graduaço, experiência em cargo
correlato, habilidade no trato corn pessoas e domInio de informática.

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de relaconamento humano. Aprovaçao
em concurso pUblico conforme dispuser o Edital. Possuir habilitação do ôrgão competente.
Descriçâo atividades:
I

•

b

1
-'b

'b

•
•

)

1

•

•

•

Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos
especificos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar
municipal e servidores municipais;
Elaborar e executar programas de capacitação de mao de obra e sua integração no
mercado de trabalho;
Elaborar ou participar da elaboração e execuçao de campanhas educativas no
campo de saUde pUblica, higiene e saneamento;
Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos € desamparados;
Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas
a domicilios, e outros melos, a prevençao ou soluçao de problemas sociais
identifucados entre grupos especificos de pessoas;
Organizar € manter atualizadas referéncias sabre as caracteristicas sôcioeconômicas dos servidores municipais, bern como dos pacientes assistidos nas
unidades de assisténcia social;
Participar da elaboração, execução e avaliaçâo dos programas de orientaçao
educacional e pedagogicos na rede escolar municipal;

CA-''-'
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• Aconseihar e orientar a populaçâo nos postos de saUde, escolas e creches
municipais;
• Receber Iivros, revistas, foihetos e outras publicaçoes, registrá-Ias em fichas
apropriadas, anotando nome do autor, editor, data da publicaçao. série, assunto,
colaboradores, titulo do assunto e outros dados de interesse;
• Estabelecer, mediante consulta aos demais ôrgaos de ensino e prôpria
cornunidade, critérios de aquisição e permuta de obras, tendo em vista sua
utilização pelos alunos dos estabelecirnentos de ensino do rnunicipio;
• Promover campanhas de obtençao gratuita de obras para a biblioteca;
- Executar outras atribuiçOes afins.

a

CARGO 15. - ENFERMEIRO PADRAO
Nivel Funcional e Classe Salarial:

Nivel I - Classe 1
Nivel II - Classe 2
Nivel III - Classe 3

Pré-requisitos:
-i

Nivel I Ensino técnico nivel rnédio completo, experiência em funçao correlata,
habilidade no trato corn as pessoas e noçOes de informática.
Nivel II -

Ensino técnico nIvel rnedio completo ou superior incompleto, experiência em
cargo correlato, habilidade no trato corn pessoas e noçOes de inlormática.

Nivet III Ensino superior completo (especialidade técnica), experiência em cargo
correlato, habilidade no trato corn pessoas e dominio de informática.

Todos os niveis - Cursos especifucos da area e de relacionamento humano. Aprovação
em concurso pUblico confomie dispuser o Edital. Possuir habilitação do órgão competente.
-

Descriçao atividades:

I

a
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L

-

I

I

3

lb
1

a

• Efetuar 0 controte das prescriçOes e checagem de horários apos administraçao dos
medicamentos ou procedimentos de enfermagem;
Encaminhar Os paciente unidade ou bloco de internação, apOs orientaçâo quanto
aos procedirnentos necessérios;
• Realizar as açOes orientadas de pré-consulta e pos-consulta, de acordo corn o
programa e sub-programa, sob supervisão indireta do medico;
- Aplicar, de acordo corn prescrição médica e conforrne orieritaçAo, os medicamentos
e soluçöes;
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• Efetuar a checagern, apOs realização da ação de enfermagem, empregando
técnicas e instrumentos apropriados, verificando temperatura, pressão arterial,
pulsação e respiraçao, obedecendo ao horário preestabelecido;
• Auxiliar e orientar auxiliares na realizaçao de curativos simples corn dreno e sonda,
retirada de pontos, aspiraçao de secreçao orofaringea, de traqueotomia e
entubaçâo;
• Auxiliar e orientar auxiliares no preparo e manuseio de material para cirurgia, com
toda a assepsia necessária;
• Auxiliar o medico no que se refere a procedimentos de enfermagem, na
paracentese abdominal, diálise peritonial e hernodiãlise, manuseio de pacientes
corn rnoléstias infecto-contagiosas, auxilio
gestantes, aplicaçao de primeiros
socorros, auxiliar no ceritro cirUrgico, a pacientes em pré e
operatôrio, no
preparo e limpeza do paciente, no transporte e na alimentaçao adequada dos
pacientes;
• Auxiliar nas técnicas da oxigenoterapia e inaloterapia;
• Auxiliar na aplicaçao de calor e
medicaçao tôpica, retal e intilaçao, realizandoas quando necessário;
• Desempenhar todas as demais atividades inerentes a classe de Auxiliar de SaUde;
• Executar outras atribuiçOes afins e que se tornem necessárias, segundo as
necessidades da unidade.

as

pos

frio,

CARGO 16— TECNICO DE HIGIENE DENTAL
Nivel Funcjonal e Classe Salarial:
rm

Nivel - Classe 1
Nivel - Classe 2
Nivel - Classe 3

Pré-requisitos:
Nivel I Ensino técnico nivel médio cornpleto, experiência em funçao correlata, habilidade
no trato corn as pessoas e noçOes de informática.
Nivel II - Ensino técnico nivel medio completo ou superior incornpleto, experiencia em cargo
correlato, habilidade no trato com pessoas a noçOes de informática.
Nivel Ill - Ensino superior completo (especialidade técnica), experiência em cargo correlato.
habilidade no trato com pessoas e dominic de informática.

r
r
r

r
r
r

Todos os niveis - Cursos especificos da area e de relacionamento humano. Aprovação em
concurso pUblico conforme dispuser 0 Edital. Possuir habilitaçao do ôrgâo
competente.
Descriçao atividades:
Efetuar o controle das prescriçOes e checagem de horârios após administraçao dos
medicamentos ou procedimentos pré e pôs-atendimento;
Encaminhar os paciente
unidade de atendimento, após orientação quanto aos
procedimentos necessaries;

a

Rua Dirceu Mcndonça ii" 369 - Centro - Fone: (62)553-1 155 - CEP 75340-000 E-mail: prefeituraOhidroloncIiago.oav. br

GOVERNO DA (IDADE DE
Trobolho Sério

Hidrolándia

• Realizar as açOes orientadas de pré-consulta e pôs-consulta, de acordo corn as
prograrnas e sub-prograrnas especificos ou preventivos, sob supervisao direta do
profissional encarregado;
• Aplicar, de acordo corn prescriçao medica e conforme orientaçao, os medicamentos e
soluçOes;
• Auxiliar e orientar auxiliares na realizaçâo de procedimentos e curativos simples para
higienização bucal, conforme orientação superior;
• Auxiliar no preparo e manuseio de material para higienizaçao bucal, corn toda a
assepsia necessâria conforme orientação superior;
• Auxiliar o odontOlogo no que se refere a procedimentos de enferrnagem, na assepsia
bucal, na recepçao e manuseio de pacientes, auxilio a população carente, e
necessitando de tratarnento preventivo, aplicaçao de prirneiros socorros, no preparo e
orientaçao ao paciente;
• Desernpenhar todas as demais atividades inerentes a classe de Técnico de Higiene
Dental, na area da saUde;
• Executar outras atribuiçoes afins e que se tornern necessérias, segundo as
necessidades da unidade ou dos programas estabelecidos.
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ANEXO II

PROGRESSAO ENTIRE CLASSES E FAIXAS - PRE REQUISITOS

Classes

Nomenclatura Cargos

Agents Administrativo - nivel I
rivet I

Aux, Assuntos Educac>onais - nivel I
MotoristaA - nivell
Operador de Máquinas

A-

Progressào para Classe superior

Pre-reguisitos para
todas as Faixas (A a F)

PrO-requisilos para
todos Os niveis (I a IV)

Ter obtido media geral superior a 8.00 em
duas
AvaliaçOes
de
Dosempenho
consecutivas

Aux. Adrninistrativo- nivel I

Agente de Vigilãncia

Progressáo entre Faixas

1
nivel I

Aux. Enfermagem - nivel I

Existéncia de vaga em Classe superior
e/ou
Disponibihdade financeira da entidade

e

eiou

Ter conduido os Treinamentos
recornendados nas AvaliaØes, corn
aproveitamento.

Experléncia minima de 1 and,
conlprovada. em tunço corretata oc
arm.

e/ou

e(ou

Ter obtido condição especial de Avaliaçao.

Ter conejuido escolaridade minima

Enic:.eiro Padrao -nivel I
exigida pelo nivel cci possuir

Higlene Dental - nivel I
Mecânico de Manulençâo- nivel I

pa merito unnime e inquestionável

escolaridade adma do necessário

Aux. Administrativo - nivel II
Agente Administrativo- five!

u

Experléncia minima de 2 anos,
cotnprovada. em função couelata ou
aflm.

Agente de Vigilãnda - nivel II
LUX. Assuntos Educacionais - nivel II

Aux. Enferniagem - nivel II
2

elou

idem

Motorista B - nivel II
Operaclor de Máquinas B - nivel II
Enfermeiro Padrac -nivel II

Demais liens = idem

Higiene Dental - nivel II
Macãnico de Manutenção - nivel It
Agente Serv. Financeiros - nivel I
Expenéncia minima do 3 anos.
cornprovada, em funçao correlata Cu
atim

Fiscal Obras e Loteam. - nivel I
Moto(ista C - nivel Ill
Operador de Maquinas C - nivel Ill

e(ou

be

Técnico Serv, Municipais - nivel I

No

Auxiliar Tecnico - nivel I

No

3

idern

Enferrneiro Padrâo - nivel III
Demais itens = idem
Higiene Dental - nivel III
Mcanico de Manulenao - nivel Ill
Motorista U - nivel IV
Experiència minima do 5 anos,
comprovada. em funcao coivolata cci
afim

Operador de Máquinas 0 - nivel Iv
Auxiliar Técnico - nivel II
Ass Técnico Fisc. Urbana - nivel I

4

ideni

e/ou

Fiscal Tnbutos Municipais - nivel I
• Fiscal Obras e Loteam. - nivel II
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Tecnico Serv. Munidpais

nivel II

Ass. Técnico Fist. Urbana

- nivel II

Fiscal Tributos Municipais

-

-

Fiscal Obras e Loteam.

Experiéncia acima de 5 anos,
compwvada, em funço corretata ou
aiim,

nivel It

nivel III

5

idern

Auxiliar TOcaico - nivel Ill
Técnico Serv. Municipais

-

Ass. Tecaico Fist. Urbana

-

nivet Ill

Fiscal Tnbutos Municipais

-

nivel Ill

Fiscal Obras e Loteam.

-

Têcnico Serv. Municipais

e/ou

nivel Ill

Domais Itens

6

ide m

nivel IV

-

- nivel iv

Fiscal Tributos Municipais

.

Demais itons

nivel IV
idem

7

-

=

idem

Experiencia acima de 5 anos.
comprovada. em funco correlata ou
aiim.

Chefes de Departamenlo
Técaic.o Serv. Municipais

idem

e/ou

nivel iv

Ass. Técnico Fist. Urbana

=

Experiência acima de 5 anos.
comprovada, em funçao correlata w
aiim

e/ou

nivel V

Demals itens

=

idem
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