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LEI COMPLEMENTAR Nº 002, de 15 de abril de 2005. 

 

DISPÕE SOBRE OS QUADROS DE CARGOS E 

FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ESTA-

BELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SER-

VIDORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

              O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, RS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 79 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

FAZ SABER que, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga 

a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

             Art. 1º - O serviço público centralizado do Executivo Municipal é integrado pelos 

seguintes Quadros: 

              I - Quadros dos Cargos de Provimento Efetivo; 

              II- Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. 

 

              Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

              I  – cargo: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor 

público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e 

retribuição pecuniária padronizada; 

              II – categoria funcional: o agrupamento de cargos da mesma denominação, com i-

guais atribuições e responsabilidades, constituídas de padrões e classes; 

              III –  carreira: o conjunto de  cargos de provimento efetivo para os quais os servido-

res poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

              IV – padrão: a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcio-

nal; 

              V  –  classe: a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo a linha de promoção; 

              VI – promoção: a passagem do  servidor de uma determinada classe para a imedia-

tamente superior, da mesma categoria funcional. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

SEÇÃO I 

 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
 

              Art. 3º - O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes ca-

tegorias  funcionais,  com  o  respectivo  número  de cargos nas classes “A”, “B”, “C” e “D” e 
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padrões de vencimentos: 

 

DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA 

FUNCIONAL 

N° DE CARGOS PADRÃO 

A B C D 

AGENTE ADMINISTRATIVO 10 09 06 05 13 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 25 22 15 11 08 

AGENTE DE CAMPO 05 04 03 02 08 (4) 

AGENTE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10 09 06 05 02 

AGENTE DE TRÂNSITO 16 14 09 07 13 

ANALISTA DE SISTEMAS 01 01 01 01 15 

ALMOXARIFE 01 01 01 01 13 

ARQUITETO 01 01 01 01 15 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 01 01 01 01 15 

ASSISTENTE SOCIAL 02 02 01 01 15 

ATENDENTE DE SAÚDE (extinção) 26 22 15 11 03 

AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 02 02 01 01 06 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 08 06 04 03 08 (7) 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 10  09 06 05 12  (5) 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15 13 08 06 13 

AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL 02 02 01 01 03 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 20 18 12 10 06 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (extinção) 35 30 20 15 03 

AUXILIAR DE TESOUREIRO 02 02 01 01 08 

BIBLIOTECÁRIO 01 01 01 01 15 

BORRACHEIRO 01 01 01 01 07 

CALCETEIRO 04 03 02 02 07 

CARPINTEIRO 03 02 01 01 03 

CHAPEADOR 01 01 01 01 08 

CIRURGIÃO DENTISTA 07 

08 

06 04 03 16 
(2) 

CONTADOR 02 02 01 01 15 

COZINHEIRA 04 

15 

03 

13 

02 

08 

02 

06 

03 
(2) 

DESENHISTA 01 01 01 01 09 

DIGITADOR 08 06 04 03 08 (7) 

ECONOMISTA 02 02 01 01 15 

EDUCADOR INFANTIL 17 14 09 07 13 

ELETRICISTA 04 03 02 02 07 

ELETRICISTA DE VEÍCULOS 01 01 01 01 08 

ENCARREGADO DE USINA ASFÁLTICA 01 01 01 01 13 

ENFERMEIRO 04 

08 

03 

06 

02 

04 

02 

03 

15 
(2) 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 01 01 01 01 15 

ENGENHEIRO CIVIL 02 02 01 01 15 

ENGENHEIRO FLORESTAL 01 01 01 01 15 

FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO 01 01 01 01 15 
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FISCAL 14 12 08 06 10 

FISCAL AMBIENTAL 01 01 01 01 12 (3) 

FISIOTERAPEUTA 01 01 01 01 15 

FONOAUDIÓLOGO 01 

02 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

15 
(2) 

GARI 17 14 09 07 01 

INSTALADOR HIDRÁULICO 01 01 01 01 11 

MECÂNICO 05 04 03 02 08 

MÉDICO 07 

15 

06 

13 

04 

08 

03 

06 

16 
(2) 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 01 01 01 01 16 (3) 

MÉDICO NEUROLOGISTA 01 01 01 01 16 (3) 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 01 01 01 01 16 (3) 

MÉDICO PSIQUIATRA 01 01 01 01 16 

MÉDICO CLÍNICO GERAL COMUNITÁRIO 04 03 02 02 16 

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 01 01 01 01 16 

MÉDICO PEDIATRA 03 02 01 01 16 

MÉDICO PLANTONISTA 10 08 06 04 16 

MÉDICO VETERINÁRIO 01 01 01 01 15 

MESTRE DE OBRAS 02 02 01 01 12 

MONITOR 07 

16 

06 

13 

04 

09 

03 

07 

05    
(6) 

MOTORISTA 30 25 17 12 06 

NUTRICIONISTA 01 

02 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

15 
(2) 

OPERADOR DE MÁQUINAS 25 22 15 11 08 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO 24 21 14 10 03 

ORIENTADOR SOCIAL 10 09 06 05 09 (7) 

PEDREIRO 04 03 02 02 07 

PINTOR DE OBRAS 02 02 01 01 03 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 04 03 02 02 15 

PSICÓLOGO CLÍNICO 01 

04 

01 

03 

01 

02 

01 

01 

15 
(2) 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 13 10 07 06 06 

SERVENTE 18 

26 

15 

22 

10 

16 

07 

13 

01   
(6) 

TÉCNICO AGROPECUÁRIO 03 02 01 01 12 14 (1) 

TÉCNICO CONTÁBIL 02 02 01 01 14 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 02 

08 

02 

04 

01 

03 

01 

02 

14 
(2) 

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 01 01 01 01 15 

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 03 02 01 01 14 (7) 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 01 01 01 01 12 

TELEFONISTA 05 04 03 02 03 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 02 02 02 01 15 (7) 
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TESOUREIRO 01 01 01 01 13 

VIGIA 53 45 30 22 03 

ZELADOR 10 09 06 05 04 

 
(1) Alteração introduzida pelo parágrafo único do Art. 1° da Lei Complementar n° 006, de 15/12/2005 

(2) Alteração introduzida pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 

(3) Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 

(4) Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 009, de 05/12/2006  

(5) Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 016, de 16/04/2009 

(6) Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 025, de 23/04/2010 

(7) Alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n° 027, de 08/08/2010 

 

SEÇÃO II 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
 

              Art. 4º - Especificações de  categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a dife-

renciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de traba-

lho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram. 

              Art. 5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 

              I    - denominação da categoria funcional; 

              II   - padrão de vencimentos; 

              III  - descrição sintética e analítica das atribuições; 

              IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 

              V  - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 

especiais, de acordo com as atribuições do cargo. 

 

              Art. 6º - As especificações das categorias funcionais criadas pela presente lei, são as 

que constituem o ANEXO I, que é parte integrante desta lei. 

 

SEÇÃO III 

 

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

 

              Art. 7º - O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada 

categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no regime jurídico 

dos servidores do Município. 

 

              Art. 8º - O servidor que, por  força de concurso público, for promovido em cargo de 

outra categoria funcional, será enquadrado na classe "A"  da respectiva categoria, iniciando 

nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 

 

 

SEÇÃO IV 

 

DO TREINAMENTO 
 

              Art. 9º - A  administração  municipal promoverá treinamento para os seus servidores, 
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sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas fun-

ções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

 

              Art. 10 - O treinamento será denominado interno, quando desenvolvido pelo próprio 

Município, atendendo as necessidades verificadas, e, externo, quando executado por órgão ou 

entidade especializada. 

 

                             

SEÇÃO V 

 

DA PROMOÇÃO 

 

              Art. 11 - A promoção será  realizada  dentro da mesma categoria funcional, mediante 

a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 

 

              Art. 12 - Cada categoria funcional  terá quatro (04) classes, designadas pelas letras, 

"A" , "B" , "C" e "D", sendo esta última a final de carreira. 

 

              Art. 13 - Cada cargo situa-se dentro da categoria funcional, inicialmente na classe 

"A", e a ela retorna quando vago. 

 

              Art. 14 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe, 

e ao de merecimento. 

 

              Art. 15 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promo-

ção, para a seguinte, será de: 

              I   - oito anos para a classe "B"; 

              II  - oito anos para a classe "C"; e 

              III - oito anos para a classe "D". 

              Art. 16 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu 

cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que 

lhe são cometidas, bem como pela assiduidade, pontualidade e disciplina. 

 

              § 1º - Em princípio, todo o servidor tem merecimento para ser promovido de classe. 

 

              § 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando o retardamento da contagem do 

tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

              I    - somar duas (02)  penalidades de advertência; 

              II  - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

              III  - completar 20 (vinte)  faltas injustificadas ao serviço; 

              IV - somar 60 (sessenta) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do 

horário marcado para o término da jornada. 

 

              § 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, 

iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção. 

 

              Art. 17 - Suspendem a  contagem  do  tempo para fins de promoção: 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

6 

 

              I  - as licenças  e afastamentos sem direito à remuneração; 

              II  - as licenças  para  tratamento de saúde no que excederem de 180 (cento e oitenta) 

dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. 

              III - as licenças para tratamento  de  saúde em pessoa da família, que excederem a 60 

(sessenta) dias. 

              IV – os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério, 

exceto aqueles para desempenho de mandato classista, nos termos do Regime Jurídico Único. 

 

              Art. 18 - A promoção terá vigência  a  partir do mês seguinte àquele em que o servi-

dor completar o tempo de exercício exigido. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO  

E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

              Art. 19 - É o seguinte o quadro  dos cargos em comissão e funções gratificadas da 

administração centralizada do Executivo Municipal: 

    

N° CARGOS DENOMINAÇÃO E FUNÇÕES CC / FG 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 06 

01 ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE 06 

01 ASSESSOR DE ENGENHARIA DO GABINETE E COORDENA-

DOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

(Engenheiro Civil ou Arquiteto)    (1) 

06 

01 ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE 06 

01 ASSESSOR P/ ASSUNTOS GERAIS DO GABINTE 06 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO VICE-PREFEITO 06 

01 ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 04 

01 PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 07 

01 MOTORISTA ESPECIAL DO GABINETE 03 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL 06   (1) 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL 05 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 05 

01 CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO  04 

01 CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 03 

01 CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES  COMPLEMENTARES 03 

01 SECRTÁRIO DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 02 

01 CHEFE DE ZELADORIA  01 

01 SECRETÁRIO MUNIC DE COORD.E PLANEJAMENTO SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 03 

01 CHEFE DO SETOR DE CADASTRO 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO INDUSTRIAL 05 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO COMERCIAL 05 

01 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO 03 
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01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 

SUBSÍDIO 

01 DIRETOR SIM (Serviço de Insp. Municipal) 05 

01 CHEFE DO SETOR AGROPECUÁRIO  E AUXILIAR DE INS-

PEÇÃO (Técnico em Agropecuária – Nível Médio Tec. Agric.)  (1) 

03 

01 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL SUBSÍDIO 

01 COORDENADOR DO CENTRO EDUCACIONAL SILVIO BUE-

NO DE OLIVEIRA 

05 

01 CHEFE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    04 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 05 

01 CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 05 

01 CHEFE  DO SETOR DE ASS. MÉDICA E ODONTOLÓGICA 03 

01 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO 04 

01 COORDENADOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

05 

01 ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (Profissional da área da saú-

de) 

05 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM 05 

01 CHEFE DO SERVIÇO DA OFICINA 04 

01 CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES 04 

01 CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 04 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E  

ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS 

SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 05 

01 CHEFE DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL 03 

01 CHEFE DO SERVIÇO DE ATIV. PÚBLICAS ESSINCIAIS 04 

01 CHEFE DO SETOR DE ELETRIFICAÇÃO 03 

01 CHEFE DO SETOR DE POÇOS ARTESIANOS 03 

01 CHEFE DO SETOR DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO  CONTÁBIL 05 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 05 

01 CHEFE DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO  04 

01 CHEFE DO SERVIÇO DA TESOURARIA 04 

01 CHEFE DO SETOR DA FISCALIZAÇÃO 03 

01 CHEFE DO SETOR  ICM / INCRA 03 

01 CHEFE DO SETOR CONTROLE DE DESPESA 03 

01 CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO 03 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E  

TURISMO 

SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 03 

01 CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS 03 

01 CHEFE DO SETOR DE DESPORTOS 03 

01 CHEFE DO SETOR DE PROMOÇÕES TURÍSTICAS 03 

01 CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 03 

01 CHEFE DO SETOR DA BANDA MUNICIPAL 03 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

8 

 

01 MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 02 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR-

TE 

SUBSÍDIO 

01 COORDENADOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 05 

01 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 05 

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSÍDIO 

01 CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 05 

01 CHEFE DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO 05 

01 CHEFE DO DEPTO. DE ASSIST. AO EDUCANDO 03 

01 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 05 

01 CHEFE DO SETOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 

01 COORDENADOR DO DISTRITO DE SANTA ROSA 03 

01 COORDENADOR DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA 03 

01 COORDENADOR DO DISTRITO DE QUEBRADO 03 

01 COORDENADOR DO DISTRITO DE SÃO BENTO 03 
(Alterações introduzidas pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 010, de 28/03/2007) 

 

      § 1° - A última coluna informa o padrão estabelecido para os Cargos em Comissão e 

Funções Gratificadas. 

 

              § 2° - O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara Munici-

pal, em lei específica. 

 

              Art. 20 - O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efe-

tivo do Município ou posto à disposição do Município, sem prejuízo de seus vencimentos no 

órgão de origem.  

 

              Parágrafo Único: A função gratificada ficará incorporada ao vencimento do servi-

dor na forma estabelecida no Regime Jurídico Único. 

    

           Art. 21 – As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas de chefia ou direção, são as correspondentes à condução dos serviços das respec-

tivas unidades. 

 

              Art. 22 - A carga horária para os cargos em comissão será de 35 (trinta e cinco) ho-

ras semanais. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS  

CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

              Art. 23 - Os vencimentos dos  cargos  e o valor das funções gratificadas serão obti-

dos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão refe-

rencial fixado no art. 27, conforme segue: 
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              I - Dos cargos de provimento efetivo: 

 

PADRÃO CLASSE “A” CLASSE “B” CLASSE “C” CLASSE “D” 

01 1,00000 1,28235 1,10000 1,41058 1,20000 1,53882 1,30000 1,66705 

02 1,03892 1,28514 1,14282 1,41366 1,24670 1,54217 1,35060 1,67069 

03 1,10126 1,29104 1,21139 1,42015 1,32151 1,54925 1,43164 1,67835 

04 1,11832 1,29104 1,23016 1,42015 1,34199 1,54925 1,45382 1,67835 

05 1,20099 1,35488 1,32109 1,49036 1,44119 1,62585 1,56129 1,76134 

06 1,21782 1,37696 1,33961 1,51465 1,46139 1,65235 1,58317 1,79005 

07 1,30912 1,45787 1,44004 1,60366 1,57095 1,74945 1,70186 1,89524 

08 1,54836 1,69711 1,70320 1,86682 1,85804 2,03653 2,01289 2,20624 

09 1,57955 1,72573 1,73751 1,89830 1,89546 2,07088 2,05342 2,24345 

10 1,63486 1,78362 1,79835 1,96198 1,96184 2,14034 2,12532 2,31870 

11 1,79603 1,94991 1,97564 2,14490 2,15524 2,33989 2,33484 2,53488 

12 1,85002 2,00390 2,03503 2,20429 2,22003 2,40468 2,40503 2,60507 

13 2,22872 2,38517 2,45160 2,62368 2,67447 2,86220 2,89774 3,10072 

14 2,93198 3,11751 3,22518 3,42927 3,51838 3,74102 3,81158 4,05277 

15 4,55482 4,84135 5,01030 5,32548 5,46578 5,80962 5,92126 6,29375 

16 6,7186714,30000  7,3905415,70000 8,0624117,10000 8,7342818,60000 

 
 Obs.: Redação dada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 004, de 22 de julho de 2005. 

Obs: Índices alterados pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 018, de 22/07/2009) 

Obs: Índices do Padrão 16 alterados pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

   II - Dos cargos de provimento em comissão: 

 

PADRÃO COEFICIENTE 

CC 01 1,52560 

CC 02 1,79584 

CC 03 2,12050 

CC 04 2,59125 

CC 05 3,29978 

CC 06 4,22479 

CC 07 7,29879 

          

  III - Das funções gratificadas: 

PADRÃO COEFICIENTE 

FG 01 1,06789 

FG 02 1,25707 

FG 03 1,48431 

FG 04 1,81386 

FG 05 2,30981 

FG 06 2,95734 

FG 07 5,10915 
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              Art. 24 - Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão 

referencial, serão arredondados para a unidade  de centavo seguinte. 

 

              Parágrafo Único: O Padrão referencial será sempre igual ou superior ao menor pa-

drão de vencimentos do Município. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

              Art. 25 - Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas 

existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta 

Lei. 

              Parágrafo Único: Excetuam-se do  disposto neste artigo, os cargos do Magistério 

Municipal, que terão Quadro específico. 

 

              Art. 26 - Os atuais  servidores  concursados do Município, ocupantes dos cargos pú-

blicos extintos pelo art. 25, serão enquadrados em cargos das categorias funcionais criadas por 

esta lei, observadas  as seguintes normas: 

                 I - correspondência entre o cargo ou emprego exercido e a nova categoria funcio-

nal, conforme previsto no anexo II desta lei. 

                 II - enquadramento em uma das classes da categoria funcional, segundo o tempo de 

serviço prestado ao Município até a data da vigência desta lei, conforme segue: 

 a) na classe A, os  que contem com até oito (08) anos; 

 b) na classe B, os que contem com  mais de oito (08) anos até 16 (dezesseis) anos; 

 c) na classe C, os  que  contem  com mais de 16 (dezesseis) anos até 24 (vinte e 

quatro) anos; 

 d) na classe D, os  que  contem  com mais de 24 (vinte e quatro) anos. 

 

 Parágrafo Único: Excluem-se do disposto no presente artigo os ocupantes de 

empregos públicos regidos pela CLT, por força do disposto no parágrafo único do artigo 22 

da Lei orgânica do Município 

 

 Art. 27 - O valor do padrão de referência é fixado em R$ 278,99 (duzentos e se-

tenta e oito reais e noventa e nove centavos). 

 Parágrafo Único: para calcular o  valor de cada padrão de cargo efetivo,  em co-

missão ou de função gratificada, em reais, deverá ser multiplicado o referencial fixado neste 

artigo pelos coeficientes definidos no artigo 24 desta Lei. 

 

 Art. 28 – Os cargos de Atendente de Saúde são considerados cargos em extinção, 

sendo  efetivamente extintos à medida que ficarem vagos. 

 

 Art. 29 - Os concursos realizados ou em andamento na data da vigência desta lei, 

para provimento em cargos ou empregos ora extintos, terão validade para efeitos de aprovei-

tamento do candidato em cargos da categoria funcional de idêntica denominação, ou, se trans-
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formados, nos resultantes da transformação. 

 

 Art. 30 - Poderão ser  mantidos  em seus postos, até que ocorra novo provimento 

do cargo, os atuais ocupantes de cargos em comissão que por força desta lei passarão a ser 

providos exclusivamente sob a forma de função gratificada ou preferencialmente por servidor 

efetivo. 

 

 Art. 31 - As despesas  decorrentes da aplicação desta lei, correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

 

 Art. 32 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 33 - Revogam-se as disposições  em contrário. 

 

                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, 

RS, em 15 de abril de 2005. 

                                                  

 

 

                                                              CELSO AUGUSTINHO VALDUGA 

                           Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

              JOÃO CLÁUDIO RENZ 

Secretário Municipal da Administração 
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ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades que envolvam a aplicação da legislação de pessoal, 

material e organização administrativa, bem como a execução de trabalhos auxiliares de conta-

bilidade e orçamento. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: examinar e informar processos relacionados com os assuntos 

gerais da repartição, aplicando a legislação geral ou específica, os regulamentos e instruções; 

redigir qualquer modalidade de expediente administrativo; colaborar nas pesquisas e na elabo-

ração de planos iniciais de organização, gráficos, demonstrativos, fichas, roteiros e manuais 

de serviço; cadastros relativos às atividades que se desempenham na prefeitura; elaborar rela-

tórios gerais ou parciais; secretariar reuniões; colaborar na implantação de novas normas e 

rotinas de serviço; colaborar na execução de projetos de recrutamento e seleção de pessoal; 

participar, sob orientação, de atividades relativas ao aperfeiçoamento e treinamento de pesso-

al; promover concorrências, tomadas de preços, convites ou compras diretas de material, na 

forma da legislação em vigor; instruir os processos ou prestar informações sobre compras de 

material; organizar e manter atualizado o cadastro de habitação de firmas para fins de licita-

ção; coletar, analisar, classificar e interpretar dados estatísticos; colaborar na realização de 

análises preliminares de programas e estimativas de despesas; auxiliar na execução da escritu-

ração contábil e financeira; verificar a exatidão de documentos de receita e despesa; efetuar 

cálculos para fins tributários determinados em lei; elaborar balancetes auxiliares de contabili-

dade; proceder ao tombamento dos bens móveis da prefeitura; conferir e autenticar documen-

tos; passar certidões e fornecer certificados; supervisionar a execução de tarefas de rotina ad-

ministrativa; proceder à conferência de trabalhos executados por auxiliares; organizar coletâ-

neas de leis, decretos, regulamentos e outros atos normativos referentes a assuntos da Prefei-

tura; desempenhar tarefas relacionadas com o programa turístico traçado para o Município; 

executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2º Grau completo ou equivalente. 

b) IDADE: entre 18 (dezoito) anos completos. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÚO SINTÉTICA: executar  trabalhos  administrativos, datilográficos; auxiliares 

de contabilidade; orçamento; recebimentos, pagamentos e a realização de trabalhos auxiliares 

de tesouraria, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, bem como atendi-

mento ao público. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: redigir e  datilografar  expedientes administrativos, tais como: 

memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas ; efe-

tuar registros e cálculos relativos às áreas tributária, patrimonial, financeira, de pessoal e ou-

tras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos 

magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calcu-

ladoras, leitora de microfilmes,  registradora e de contabilidade; auxiliar de escrituração de 

livros contábeis; elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder à clas-

sificação, separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos inte-

ressados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a confe-

rência dos serviços executados na área de sua competência; realizar buscas e elaborar certi-

dões; elaborar, sob orientação, folhas de pagamento; auxiliar na elaboração de balancetes, 

inventários e balanços; receber numerário e efetuar pagamentos, eventualmente; prestar con-

tas dos valores recebidos; auxiliar na elaboração de boletim de caixa; auxiliar no controle diá-

rio dos saldos bancários; auxiliar na conferência de extratos bancários; informar processos da 

competência da Tesouraria, sob supervisão; efetuar depósitos nas agências credenciadas da 

rede bancária; efetuar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau completo ou equivalente. 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos. 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar trabalhos  internos e externos, de coleta e de entrega 

de correspondências, documentos, encomendas, bem como trabalho de datilografia e atendi-

mento ao público. 

b) DESCRIÇÕO ANALÍTICA: executar trabalhos auxiliares de rotina administrativa, execu-

tar serviços internos e externos; entregar documentos, mensagens e encomendas ou pequenos 

volumes; efetuar pequenas compras e pagamentos de contas para atender as necessidades dos 

servidores do órgão; auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, 

plastificando folhas e preparando etiquetas; encaminhando visitantes aos diversos setores, 

acompanhando-os e prestando-lhes informações necessárias; anotar recados e telefonemas; 

controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a exe-

cução dos serviços, coletas de assinaturas em documentos diversos; auxiliar no recebimento e 

distribuição de materiais e suprimentos em geral; realizar tarefas auxiliares em oficinas gráfi-

cas, tais como: intercalar, vincar, dobrar, picotar, contar e empacotar impressos; guilhotinar 

papéis; operar mimeógrafo, copiadora eletrostática e máquinas heliográficas; servir café e, 

eventualmente, fazê-lo; eventualmente operar elevadores; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: sujeito a trabalho externo  e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 4ª série do 1º Grau ou equivalente. 
(Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 011, de 22/08/2007)  
5ª série do 1º Grau ou equivalente. 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos. 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE CAMPO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

 

PADRÁO DE VENCIMENTOS: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: na organização das atividades de campo o agente é o 

responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, visitados em ciclos bimensais nos 

municipios infestados por Aedes Aegypty e quadrimensais para municipios infestados ou 

infestados por Aedes Albopctus. Ele tem como obrigação básica: descobrir focos, destruir 

e evitar a formação de criadouros, impedir a produção de focos e orientar a comunidade 

com ações educativas. 

b) DESCRIÇÁO ANALITICA: suas atribuições no combate aos vetores são: 

- Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento 

de focos nos municipios infestados e em armadilhas e pontos estratégicos 

nos municipios não infestados; 

- Realizar a criação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle  me-

cânico (remoção, destruição, vedação e etc ...) ; - Executar o tratamento focal e perifocal 

como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas conforme orienta-

ção técnica; - Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos 

vetores; 

Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situa-

ção;  

- Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade 

não solucionados; 

- Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; 

- Registrar as informações referentes as atividades executadas nos formulários específi-

cos; 

- Deixar seu itinerário diário de trabalho no ponto de abastecimento (PA); 

- Encaminhar aos servidores de saúde os casos suspeitos de dengue. 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

a) Gerais: carga horária de quarenta (40) horas semanais 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito a prestação de serviços a noite, fins de 

semana e dias feriados; trabalho interno e externo. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Ensino Médio Completo 

b) Habilitaqão: ter realizado a capacitação teórico prático fornecida pela CRS. 

 
Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Complementar Municipal n° 009, de 05/12/2006 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE TRÂNSITO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividade que envolve atribuições de nível médio técnico, a 

aplicação e a fiscalização das Leis de Trânsito e normas estabelecidas pelo Código Nacional 

de Trânsito; atuar com Poder de Polícia de Trânsito.  

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito;  

executar o policiamento ostensivo e a fiscalização do trânsito; fiscalizar, autuar e  aplicar as 

penalidades de advertência  por  escrito  e multa, por infrações de circulação, estacionamento 

e parada previstas no  Código Nacional de Trânsito, notificando os infratores;  fiscalizar, au-

tuar e aplicar as penalidades cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 

lotação dos veículos, notificando os infratores;  fiscalizar o sistema de estacionamento rotati-

vo pago nas vias;  orientar o tráfego de veículos e pedestres nas vias urbanas; fiscalizar o re-

gistro e licenciamento, na forma da legislação, de ciclomotores, veículos de tração e propul-

são humana e de tração animal, autuando e aplicando as penalidades cabíveis decorrentes de 

infrações, notificando os infratores; fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produ-

zidos pelos  veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido nas normas 

de trânsito e dos órgãos ambientais; dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, 

quando solicitado; fiscalizar a obediências dos preceitos legais e dos requisitos técnicos a se-

rem observados para a circulação de veículos; fiscalizar as condições de funcionamento dos 

veículos e dos equipamentos de uso obrigatório;  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de  40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: exige a prestação de serviços desenvolvendo jornada pela manhã, tarde ou 

noite, conforme necessidade da Secretaria Municipal de    Trânsito e Transporte, podendo 

haver jornada de trabalho de até 12 horas    com compensação da carga horária; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: segundo grau completo; 

b) IDADE: entre 18 (dezoito) completos; 

c) OUTROS: conforme instrução regulamentadora do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ANALISTA DE SISTEMAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS:  15  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: transcrever dados de  documentos para cartões, fitas, discos, 

ou terminal de entrada de dados, elaborar programas específicos para trabalhos de processa-

mento de dados de acordo com as necessidades dos diversos órgãos, setores e departamentos 

da administração Pública direta ou indireta; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: preencher e conferir planilhas, elaborar arquivos de dados; 

executar configurações de dispositivos; efetuar a digitação de dados em computadores; visua-

lizar o conteúdo dos dados contidos em diretórios e/ou subdiretórios; mudar, criar e excluir 

diretórios e/ou subdiretórios; mudar de unidades de processamento de dados; copiar, renome-

ar, restaurar, e excluir arquivos; formatar discos flexíveis e rígidos de equipamentos de pro-

cessamentos de dados; efetuar cópias de segurança através de backup's, organizar arquivos; 

manusear programas utilizando os comandos e recursos do equipamento e do sistema de com-

putação; localizar e identificar informações contidas em arquivos e bancos de dados, elaborar, 

sob supervisão, quadros demonstrativos, mapas, tabelas e gráficos; registrar a freqüência de 

servidores; elaborar sob orientação, folhas de pagamentos; balancetes, orçamentos; efetuar, 

sob supervisão, lançamentos de impostos e de quaisquer outras rendas; elaborar notas de em-

penho, de acordo com instruções recebidas; organizar e proceder no funcionamento de fichá-

rios e cadastros em geral; fazer anotações em fichas e manusear fichários; efetuar cálculos; 

zelar pela conservação de equipamentos em uso, providenciando os reparos que se fizerem 

necessários; elaborar programas específicos, configurar sistemas de acordo com as necessida-

des dos diversos órgãos, setores e departamentos da Administração Pública direta e indireta, 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas, podendo optar por reduzir a 

jornada de trabalho em 50% (cinqüenta) por cento com conseqüente redução proporcional do 

vencimento. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados; sujeito a plantões, trabalho externo, bem como contato com o público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: Bacharel em ciências de computação, ou informática. 

b) IDADE:  21 (vinte e um) anos completos;  

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar trabalhos próprios de almoxarifado,tais como: aquisi-

ção, guarda e distribuição de material. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: supervisionar os serviços de almoxarifado; preparar o expedi-

ente para a aquisição do material necessário ao abastecimento da repartição; realizar coletas 

de preços para materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; encaminhar aos forne-

cedores os pedidos assinados pelas autoridades competentes; promover o abastecimento, de 

acordo com os pedidos feitos, adotando medidas tendentes a assegurar pronta entrega dos 

mesmos; organizar e manter atualizado o registro do estoque de material existente no almoxa-

rifado; realizar inventários de material e preparar balanços; efetuar ou supervisionar o recebi-

mento de todas as mercadorias; estabelecer normas de armazenagem de materiais e outros 

suprimentos; inspecionar todas as entregas; supervisionar a embalagem de materiais para a 

distribuição ou expedição; supervisionar o serviço de guarda e conservação de móveis e mate-

riais do Município; proceder ao tombamento dos bens; informar processos relativos a assuntos 

de. material; executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2º Grau completo ou equivalente e conhecimento comprovado sobre 

administração de material. 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ARQUITETO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: projetar, orientar e supervisionar as construções de edifícios, 

obras urbanísticas e de caráter artístico. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: projetar, dirigir e  fiscalizar obras arquitetônicas; elaborar 

projetos e de escolas, hospitais e edifícios públicos e de urbanização; realizar perícias e fazer 

arbitramentos; participar da elaboração de projetos do Plano Diretor; elaborar projetos de con-

juntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construção 

em geral; planejar ou orientar a construção e reparo de monumentos públicos;  projetar, dirigir 

e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de arquitetura paisagística; exa-

minar projetos e proceder à vistoria de construções; expedir notificações e autos de infração 

referentes a irregularidades por infringências às normas e posturas municipais, constatadas na 

sua área de atuação; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ati-

vidades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regula-

mento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo à noite, sá-

bados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Arquiteto. 

b) IDADE:  21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

a) DESCRIÇÃO SWTETICA: prestar assessoramento em assuntos jurídicos e administrati-

vos, bem como pesquisa, estudo e elaboração de normas, pareceres, ante-projetos e informa-

ções. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: pesquisar e coletar os dados que se fizerem necessários para 

decisões importantes na órbita administrativa; emitir verbalmente ou por escrito os pareceres 

que lhe forem solicitados, fazendo os necessários estudos e pesquisas de doutrina, legislação e 

jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurí-

dico; responder a consultas verbais ou escritas sobre interpretações de textos legislativos que 

interessam ao serviço público municipal; minutar contratos ou outros documentos de impor-

tância, tais como: termos de compromissos e responsabilidade; minutar contratos de conces-

são de serviço públicos, opinando sobre o seu aspecto jundico; propor a realização de medidas 

relativas a boa administração de pessoal e de outros aspectos dos serviços públicos; exarar 

despachos, interlocutórios ou não, de acordo com a orientação do superior hierárquico; revisar 

atos e informações antes de submetê-los a apreciação das autoridades superiores; estudar a 

legislação referente ao órgão em que trabalha ou de interesse para o mesmo, propondo as alte-

rações necessárias; proceder a estudos e apresentar sugestões sobre propostas orçamentárias; 

prestar assessoramento a autoridades superiores ou a unidades administrativas em assuntos de 

sua especialidade; elaborar exposição de motivos e justificativas; orientar, coordenar e super-

visionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, podendo optar por reduzir a 

jornada de trabalho em 50% (cinqüenta por cento) com conseqüente redução proporcional do 

vencimento; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: Diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais - Direito, regis-

trado na forma da lei e expedido por estabelecimento reconhecido oficialmente; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo 

 
(Acrescido pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 012, de 10/10/2007) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: planejar e executar programas ou atividades no campo do ser-

viço social; selecionar candidatos a amparo pelo serviço de assistência. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço 

social; preparar programas de trabalhos referentes ao serviço social; realizar e interpretar ser-

viços sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar 

clientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e recuperação dos mesmos; 

assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e 

suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação, com 

vistas à solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção 

sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do município; sele-

cionar candidatos ao amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a 

cegos, etc., fazer levantamentos sócio-econômicos, com vistas ao planejamento habitacional 

das comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter 

registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de 

oportunidades sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas 

médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente de sua família; res-

ponsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da car-

ga horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade dos vencimentos previstos. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados; sujeito a plantões, trabalho externo, contato com o público, bem como o uso de 

equipamento de proteção individual fornecido pelo município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social. 

b) IDADE:  21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades de nível médio, envolvendo a execução, de traba-

lhos auxiliares de registro, controle, aquisição e o empréstimo de livros, bem como de traba-

lho de datilografia. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atualizar e  ordenar,  de  acordo com instruções recebidas, 

catálogos e fichários de bibliotecas. Registrar e controlar a aquisição e o empréstimo de livros 

e publicações, de acordo com critérios pré-determinados. Orientar os leitores na escolha dos 

livros e na utilização de catálogos, registrar em fichas a entrada e saída de livros, folhetos e 

periódicos. Manter atualizado o registro de leitores. Controlar o atraso na devolução das obras 

emprestadas e fixar as reservas pedidas. Preparar fichas revê-las e conservá-las nos fichários 

respectivos. Encarregar-se do material que entra periodicamente na biblioteca, tais como: li-

vros, revistas e publicações em geral. Tomar conta dos serviços relativos à encadernação de 

livros e periódicos. Manter atualizadas as listas com os nomes de autores, livros e editores. 

Manter todo o material da biblioteca em perfeito estado de higiene e conservação. Executar 

tarefas datilográficas relacionadas com as atividades do setor de trabalho. Atendimento ao 

público. Executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: Primeiro Grau completo. 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: auxiliar o cirurgião dentista ou o técnico de higiene dental na 

preparação de materiais e instrumentos a serem utilizados, bem como na realização dos pro-

cedimentos, quando necessário, estabelecer contato com os pacientes no agendamento de con-

sultas e orientação acerca do tratamento. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: proceder a desinfecção de materiais e instrumentos utilizados; 

sob a supervisão do cirurgião dentista ou do técnico de higiene dental, realizar procedimentos 

educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa 

bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação e uso de fio dental; preparar e 

organiza o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc) necessário para o trabalho; 

instrumentalizar o cirurgião dentista ou técnico de higiene dental durante a realização de pro-

cedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à 

preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da 

Família no tocante à saúde bucal. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária de quarenta (40) horas semanais 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de 

semana e dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) INSTRUÇÃO: Ensino de Nível Médio Completo 

b) HABILITAÇÃO: Haver concluído com aproveitamento o Curso de Qualificação Básica 

para a Formação de Auxiliar de Consultório Dentário; 

c) IDADE: mínima de 18 (dezoito) anos, completos. 

d) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 
(Categegoria Funcional acrescida pelo Anexo Único da Lei Complementar Municipal n° 016, de 

15/04/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

24 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar atividades auxiliares de nível médio, atribuídos da 

Equipe de Enfermagem, preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, observar, 

reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, executar tratamentos 

prescritos ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem sob supervisão de Enfer-

meiros nas Unidades Sanitárias, pronto-Socorro e Ambulatórios, e programas de atendimento 

domiciliar ligados à Secretaria Municipal de Saúde. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar tratamentos específicos prescritos ou de rotina, além 

de outras atividades, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral,  controle 

hídrico; fazer curativos; aplicar oxigenoterapia, nebulização, enterodismo, enema, calor e frio; 

executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacien-

tes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e proceder a sua leitura, para 

subsídio de diagnóstico; colher material para exame laboratorial; prestar cuidados de enfer-

magem pré e pós operatório; circular na sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; execu-

tar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao pacien-

te e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se, zelar pela lim-

peza e ordem do material, de equipamentos e dependências de unidades de Saúde, integrar a 

Equipe de Saúde; participar de atividades de educação em saúde, orientando os pacientes na 

pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos e auxiliar o 

Enfermeiro e o Técnico em Enfermagem na execução dos programas de saúde. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo pode exigir a realização de serviços por turnos (manhã, 

tarde e noite), conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, podendo haver tur-

nos de 12 horas com compensação da carga horária. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício do cargo de Auxiliar de Enferma-

gem; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instrução regulamentadora do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIARDE FARMÁCIA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 8 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas simples em farmácia, efetuando os contro-

les de estoque dos produtos existentes em farmácias de órgãos municipais. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dispensar, e orientar o usuário sobre o uso de medicamento 

conforme rescrição médica; organizar o fluxo do serviço: alimentar eriodicamente sistema de 

informação da farmácia. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Gerais: carga horária de quarenta (40) horas semanais. 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de semana 

e dias feriados, trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Ensino de Nível Médio completo, Curso de Auxiliar/Balconista de Farmácia 

realizado em Instituição credenciada pelo MEC e/ou Conselho Estadual de Educação. 

b) Idade: mínima de 21(vinte e um) anos, completos. 

c) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 
(Cargo criado pelo Art. 5° da Lei Complementar n° 027, de 08/08/2010) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades que envolvam a execução de trabalhos auxiliares de 

rotina administrativa; de registro, controle, aquisição e o empréstimo de livros, bem como de 

trabalho de datilografia e atendimento ao público. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: anotar e transmitir recados;  executar a circulação interna de 

papéis na Prefeitura; transportar volumes; preencher formulários, requerimentos e fazer o en-

caminhamento dos mesmos; protocolizar processos e documentos, registrando entrada, saída e 

movimentação; restaurar e ordenar documentos a serem arquivados; atender ao público, pres-

tando as informações solicitadas; atualizar e ordenar, de acordo com instruções recebidas, 

catálogos e fichários de bibliotecas; registrar e controlar a aquisição e o empréstimo de livros 

e publicações, de acordo com critérios pré-determinados; orientar os leitores na escolha dos 

livros e na utilização de catálogos; registrar em fichas a entrada e saída de livros, folhetos e 

periódicos; manter atualizados o registro de leitores; controlar o atraso na devolução das obras 

emprestadas e fixar as reservas pedidas; preparar fichas, revê-las e conservá-las nos fichários 

respectivos; encarregar-se do material que entra periodicamente na biblioteca, tais como: li-

vros, revistas e publicações em geral; tomar conta dos serviços relativos a encadernação de 

livros e periódicos; manter atualizadas listas com nomes de autores, livros e editores; manter 

todo o material da biblioteca em perfeito estado de higiene e conservação; executar tarefas 

datilográficas relacionadas com as atividades do setor de trabalho; outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau Incompleto ou equivalente; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 

remoção e arrumação de móveis e utensílios. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 

paredes, tetos, portas janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama, lavar 

e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depó-

sitos, colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pá-

tios, fazer café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; exe-

cutar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço à noite, sábados, do-

mingos e feriados, sujeito a plantões. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar  trabalhos  relacionados com assistência social. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atender clientes,  identificando-os e encaminhando-os ao As-

sistente Social; fazer visitas domiciliares a escolas e instituições levantando dados necessários 

ao posterior atendimento social; auxiliar em levantamentos e estudos na área do serviço soci-

al; desempenhar trabalhos burocráticos de caráter confidenciais, relativos ao serviço, organi-

zando fichários, registrando relatórios sobre os trabalhos realizados; desenvolver atividades de 

grupo; fazer levantamentos sócio-econômicos com visitas a planejamento habitacional, nas 

comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho;  supervisionar e manter re-

gistros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros sociais, etc.; executar ou-

tras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; sujeito ao serviço externo, uso de uniforme e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau incompleto. 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

C) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE TESOUREIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades que envolvam recebimentos, pagamentos e a reali-

zação de trabalhos auxiliares de Tesouraria. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Receber numerário e efetuar pagamentos eventualmente; 

prestar contas dos valores recebidos; Auxiliar na elaboração de boletim de caixa; auxiliar no 

controle diário dos saldos bancários; auxiliar na conferência de extratos bancários; informar 

processos da competência da tesouraria sob supervisão; efetuar depósitos nas agências cre-

denciadas da rede bancária; executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º grau completo ou equivalente; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: BIBLIOTECÁRIO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: planejar e executar atividades técnicas de biblioteconomia. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: organizar e dirigir bibliotecas; executar serviços de classifi-

cação e catalogação de material bibliográfico e documentos em geral; utilizar os recursos de 

processamento de dados nos sistemas de biblioteca, centros de documentação e serviços de 

informações; realizar estudos, pesquisas, relatórios,  pareceres, resumos, índices e bibliografi-

as sobre assuntos compreendidos no seu campo profissional; atender ao serviço de referência 

e tomar medidas necessárias ao seu  aperfeiçoamento; orientar os usuários na escolha de li-

vros, periódicos e demais documentos, bem como na utilização de catálogos e índices; consi-

derar sugestões dos usuários e recomendar a aquisição de livros e periódicos; registrar e apre-

sentar dados estatísticos relativos à movimentação em geral; orientar a preparação do material 

destinado a encadernação; orientar o serviço de limpeza e conservação dos livros e documen-

tos;  estabelecer serviços de intercâmbio para atualização do acervo bibliográfico; extrair e 

distribuir cópias de matérias de interesse das repartições; responsabilizar-se por equipes auxi-

liares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 

as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme fornecido pelo municí-

pio. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de bibliotecário; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: BORRACHEIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: fazer consertos de pneus de todos os veículos e máquinas do 

Município, efetuar trocas, desmontagem e montagem, verificar ajustes e orientar motoristas 

quanto ao estado e condições dos pneus utilizados e em uso 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar trabalhos específicos ou de rotina, além de outras 

atividades, tais como: montagem e calibragem de pneus de veículos leves e pesados; controle 

de material utilizado no conserto de pneus e câmeras de ar; fazer montagem e ajuste de rodas 

nos veículos e máquinas; aplicar remendos e manchões em pneus, câmaras e colarinhos; exe-

cutar consertos utilizando cola, borracha e outros materiais afins; realizar testes de pneus e 

câmeras, verificando suas condições de uso; realizar trocas de rodas, pneus, câmeras, colari-

nhos, válvulas e remendos, quando necessário; prestar informações, orientações e conheci-

mentos aos motoristas e encarregados sobre o trabalho, uso de material e procedimentos de 

rotina no setor; cuidar e zelar por sua segurança, inclusive de terceiros, na montagem e des-

montagem de rodas e pneus; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de-

pendências do local de trabalho; integrar a equipe da Secretaria, participando de cursos, trei-

namentos e demais atividades por esta desenvolvidas; observar e cuidar dos equipamentos de 

ar comprimido, fazendo a manutenção, visando garantir a segurança do setor e das pessoas 

que trabalham e passam pelo local; orientar e auxiliar outros profissionais que têm atividades 

afins, como mecânicos, motoristas e outros, quando necessário. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a plantões, 

bem como ao uso de uniformes fornecidos pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1° Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CALCETEIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: pavimentar solos  de estradas, ruas e obras similares; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: fazer os trabalhos necessários para o assentamento de parale-

lepípedos ou alvenaria poliédrica, tais como: determinar o alinhamento de obra, preparar o 

solo, assentar paralelepípedos, pedra irregular, lajes, mosaicos e pedras portuguesas; fazer  

rejuntamento de paralelepípedos com asfalto; abrir, repor e consertar calçamentos; fazer as-

sentamento de meio-fio, executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CARPINTEIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: construir, montar e reparar estruturas e objetos de madeira e 

assemelhados. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, 

tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; cortar e colocar 

vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar 

fechaduras; construir e montar andaimes; construir  coretos e palanques; construir e reparar 

madeiramentos de veículos; construir formas de madeira para aplicação de concreto; assentar 

marcos de portas e janelas; colocar cabos e afiar ferramentas; organizar pedidos de suprimen-

to de material e equipamentos para a carpintaria; operar  com máquinas de carpintaria, tais 

como: serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outras; zelar e responsabilizar-

se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; 

calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; orientar trabalhos de auxiliares; executar tare-

fas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: uso de uniforme e equipamentos de proteção individual, fornecidos pelo Mu-

nicípio. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

35 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: CHAPEADOR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: fazer serviços de solda nas máquinas e veículos do Parque 

Rodoviário do Município, bem como pequenos consertos de chapeação e pinturas; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar trabalhos de recuperação e conserto de latarias e/ou 

carrocerias de veículos e máquinas da municipalidade; realizar soldas a oxigênio e elétrica ou 

assemelhadas em peças e acessórios; aplicar massas corretivas, soldas ponto, solda metálica e 

oxigênio em peças dos veículos da municipalidade; executar tarefas referentes e conservação, 

aplicação de pinturas, reparos e recuperação de acessórios acidentados; cuidar e zelar por sua 

segurança, inclusive: do local de trabalho, das pessoas que ali passarem; zelar pela limpeza e 

ordem do material, de equipamentos e dependências do local de trabalho; integrar a equipe da 

Secretaria Municipal de Obras; participar de atividades de formação profissional, inclusive  

orientar os auxiliares das tarefas e execução do trabalho e auxiliar os encarregados na aquisi-

ção de material quanto à quantidade, qualidade e demais características importantes. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: o período de trabalho por turnos, podendo ser manhã, tarde e noite, conforme 

necessidades da Secretaria, bem como feriados, sábados e domingos, sujeito ao uso de uni-

formes fornecidos pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1° Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções regulamentadoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CIRURGIÃO DENTISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo-

facial; executar trabalhos de cirurgia buco-facial e proceder odontologia profilática em estabe-

lecimento de ensino ou hospitalar do Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar trabalhos  de cirurgia buco-facial e examinar a boca 

e os dentes de alunos  e pacientes em estabelecimentos do Município, fazer diagnósticos dos 

casos individuais, determinando o respectivo tratamento; executar operações de prótese em 

geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar 

e fixar  dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições patológicas da 

boca e da face; fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer regis-

tros e relatórios dos serviços executados; proceder a exames solicitados pelos órgãos de bio-

metria; difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas,  palestras, im-

pressos, escritos, etc.,  responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regu-

lamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade dos vencimentos previstos. 

 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município, sujeito, ainda a plantões. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de cirurgião-dentista; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades de nível superior, de grande complexidade, envol-

vendo supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com a contabilidade do 

Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: supervisionar os serviços de contabilidade do Município; 

efetuar estudos e pesquisas para o estabelecimento das normas diretivas da contabilidade do 

Município; elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; planejar 

modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabilidade; participar na elaboração do orça-

mento-programa; examinar processos e emitir pareceres; orientar e supervisionar atividades 

relacionadas com a escrituração e com o controle da arrecadação da despesa e da administra-

ção dos bens do Município; realizar estudos contábeis sobre a execução orçamentária; escritu-

rar ou orientar a escrituração de livros contábeis; prestar assessoramento a autoridades em 

assuntos de sua competência; fazer levantamentos e balancetes; estudar, sob o ponto de vista 

contábil, a situação da dívida pública municipal; elaborar sínteses orçamentárias; emitir pare-

cer sobre aberturas de créditos adicionais e alterações orçamentárias; orientar, do ponto de 

vista contábil, levantamentos financeiros e patrimoniais; executar serviços de auditoria contá-

bil em órgãos da Administração Municipal e emitir os respectivos pareceres; realizar a análise 

contábil e estatística dos elementos integrantes dos Balanços do Município, realçando os as-

pectos financeiros e econômicos do Município; preparar relatórios contábeis; realizar periciais 

e revisões contábeis; efetuar balanço geral do Município; certificar a exatidão das peças con-

tábeis; examinar, conferir e assinar balancetes e balanços; orientar, coordenar e supervisionar 

trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; controlar a execução orçamentária; 

executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Contador; 

b) IDADE: de 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: COZINHEIRA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Preparar e cozinhar  alimentos e responsabilizar-se pela cozi-

nha; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Responsabilizar-se pelos trabalhos de cozinha; preparar dietas 

e refeições de acordo com cardápios; preparar refeições ligeiras; mingaus; café; chá e outras; 

encarregar-se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, 

legumes, carnes de variadas espécies; preparar sobremesas e sucos domésticos; eventualmen-

te, fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e 

conservação dos alimentos; fazer pedidos de suprimento  de material necessário à cozinha ou 

à preparação de alimentos; operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamen-

tos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar os 

serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e instrumentos de 

cozinha; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como ao uso de uniforme fornecido pelo Município; o ocupante do 

cargo estará sujeito a exames periódicos de saúde. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 3ª série do 1º Grau; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: DESENHISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 09 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar desenhos técnicos e gráficos em geral. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: desenhar plantas, cortes,  fachadas e detalhes de prédios; ela-

borar gráficos e desenhos em perspectiva; preparar croquis e passar para a escala;  executar 

desenhos arquitetônicos e de projetos de obras; elaborar e desenhar letreiros e cartazes, cli-

chês, organogramas, fluxogramas e gráficos em geral; fazer desenhos didáticos em geral exe-

cutar plantas em face de cadernetas de campo ou hidrográficas; desenhar projetos de ajardi-

namento; elaborar esquemas de sistema elétrico e telefônico; proceder a reconstituição de 

plantas; desenhar plantas de alinhamento, traçado de ruas, cortes, curvas nível, confecção de 

maquetes; responsabilizar-se pela guarda e conservação de material de trabalho, bem como 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tare-

fas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: experiência em AUTO CAD, e outras instruções reguladoras do processo seleti-

vo.   
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CATEGORIA FUNCIONAL: DIGITADOR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Organizam a rotina de serviços e realizar entrada e transmis-

são de dados, operando teleimpressoras e microcomputadores: registram e transcrevem infor-

mações, operando máquinas de escrever; atendem necessidades do cliente interno e externo. 

Suervisionam trabalho e equie e negociam serviço com cliente. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Organizam a rotina de serviços e realiza entrada e transmis-

são de dados, manter o sistema de informação atualizados conforme necessidade dos progra-

mas, participar de capacitações e orientar outros serviços para a formulação e captação desses 

dados. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Gerais:carga horária de quarenta (40) horas semanais. 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de semana 

e dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Ensino de Nível Médio completo e curso básico em informática (Windows, 

Microsoft Office, Microsoft Excel e Internet). 

b) Idade: mínima de 21 (vinte e um) anos completos. 

c) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 
(Cargo criado pelo Art. 3° da Lei Complementar n° 027, de 08/08/2010) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ECONOMISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades de nível superior, de grande complexidade, envol-

vendo planejamento, supervisão, coordenação, elaboração e execução de projetos relativos a 

pesquisa e análise econômica e financeira do Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: efetuar estudos fundamentados em diagnósticos de problemas 

econômicos, visando a dinamização de planos governamentais; realizar pesquisas econômicas 

nacionais e internacionais sobre comércio, indústria, finanças, estruturas patrimoniais, inves-

timentos nacionais e estrangeiros e de transferências de firmas para o Município; fazer estu-

dos sobre os fatores da produção; realizar estudos e trabalhos sobre a organização e planeja-

mento dos mercados produtores e consumidores, da circulação, do armazenamento e da dis-

tribuição dos produtos nas diferentes regiões do Município, coletar, analisar e interpretar da-

dos econômicos e estatísticos para representar fenômenos econômicos; proceder a análise de 

crises econômicas e propor medidas aconselháveis às suas soluções; efetuar estudos sobre os 

fatores de formação de preços nos centros produtores e mercados consumidores acompanha-

dos de números, índices, tabelas e gráficos; proceder a avaliação e análise dos custos de pro-

dução, dos projetos e execução, acompanhamento e controle de sua programação física e fi-

nanceira; acompanhar o controle físico e financeiro de convênios e contratos; realizar estudos 

que objetivem operações de compra e venda de imóveis para execução de projetos; realizar 

estudos de viabilidade econômica para fundação de cooperativas; realizar pesquisas e estudos 

necessários ao fomento do cooperativismo no Município; prestar assistência na organização, 

manutenção e atualização de cadastro que vise o conhecimento da estrutura sócio-econômica 

do meio; desenvolver estudos cíclicos, por produto essencial, nas fases de produção, transpor-

te, armazenamento e comercialização; realizar análises e estudos de assuntos concernentes a 

produção, industrialização e comercialização da produção agrícola, sua movimentação interna 

e externa; organizar e distribuir formulários específicos para coleta de informações, objeti-

vando estudos para a elaboração de planos e programas; elaborar programas de investimento e 

orçamento plurianual de investimentos; emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade; 

participar de estudos gerais sobre as finanças do Município; corrigir, analisar e interpretar 

dados destinados e fundamentar a planificação de determinados setores da economia munici-

pal; participar de estudos elaboração e análise de projetos governamentais; proceder à análise 

financeira e econômica das firmas, com base nos documentos apresentados (balanços e ou-

tros), para participação em concorrência pública; prestar assistência técnico-econômica à agri-

cultura, pecuária, comércio e indústria; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de 

sua competência; efetuar estudos gerais sobre mercados, condições de produção, recursos 

naturais, fontes de energia, comércio interno, intermunicipal e internacional, condições da 

indústria do município, em confronto com outros centros industriais; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas 

afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: bacharel em Ciências Econômicas e habilitação legal para o exercício 

da profissão; 

b) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: EDUCADOR INFANTIL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: educar e cuidar, de forma integrada, a criança na faixa de zero 

a seis anos de idade, em complementação à educação familiar. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: oferecer atividades que levem à exploração do meio ambien-

te, físico e social, levando em conta que brincar constitui uma forma privilegiada de aprender 

e que valorizem o trabalho cooperativo, o desenvolvimento da solidariedade e da sociabilida-

de da criança; atuar em sala de aula orientando e mantendo a disciplina das crianças; orientar 

a criança quanto a hábitos de higiene e saúde, encaminhando-os aos serviços de enfermagem e 

médicos, quando necessário; apurar a freqüência diária e mensal das crianças; construir um 

currículo que respeite as diferenças de faixa etária, étnicas, culturais e raciais; realizar avalia-

ção do processo educativo e desenvolvimento infantil; exercer outras atividades e atribuições 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, do-

mingos e feriados, sujeito ao uso de uniforme fornecido pelo Município; atendimento ao pú-

blico. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2° Grau completo – Magistério; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 
Cargo transferido para o Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal pela Lei Complementar 

Municipa n° 005, de 01/12/2005 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública 

e redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, internas e 

externas, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, 

inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos 

de som; planejar, instalar e retirar alto-falantes e  microfones; proceder a conservação de apa-

relhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar regular relógios elétricos, inclu-

sive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar 

geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas, 

interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a 

bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; exe-

cutar e conservar redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar 

o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 4ª série do 1º Grau; 

b) IDADE: entre 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: fazer reparos e consertos na parte elétrica de todos os veículos 

e máquinas do Município, efetuar trocas, desmontagem e montagem de equipamentos elétri-

cos de veículos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar trabalhos específicos ou de rotina, além de outras 

atividades, tais como: montagem, conserto, troca de motor de partida de veículos leves e pe-

sados; controle do material utilizado no conserto e reparo dos veículos; realizar pequenas sol-

das, utilizando material e equipamento adequado; consertar equipamentos elétricos e de som, 

utilizados nos veículos e máquinas; prestar informações, orientação e esclarecimentos aos 

motoristas e encarregados sobre o trabalho, uso de material e procedimentos de rotina no se-

tor; cuidar e zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e dependências do local 

de trabalho; integrar a equipe da Secretaria, participando de cursos, treinamentos e demais 

atividades por esta desenvolvidas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a plantões, 

bem como ao uso de uniformes fornecidos pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1° Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções regulamentadoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENCARREGADO DE USINA ASFÁLTICA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: conduzir,  orientar,  e  executar sob supervisão, os trabalhos 

rotineiros de solos e asfalto, coletando amostras para ensaios em geral. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: conduzir, orientar e executar a coleta de amostras e ensaios 

de laboratórios de solos e asfalto; proceder estudos referentes a misturas para usina de asfalto; 

determinar as deformações plásticas e elásticas dos pavimentos em uso; executar traçados e 

gráficos; auxiliar em pesquisas relacionadas à pavimentação; fazer esboço de plantas; eventu-

almente, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades pró-

prias do cargo; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniformes e equipamentos de proteção individual 

fornecidos pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau incompleto; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos;  

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar  ou  supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem 

nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulató-

rios e seções de enfermagem; prestar assistência a pacientes hospitalizados; fazer curativos; 

aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios;  responder pela observância das prescrições 

médicas relativas a pacientes; velar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; supervisio-

nar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; orientar 

o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de higienização de pacientes; providenci-

ar no abastecimento de material de enfermagem e médico; supervisionar a execução das tare-

fas relacionadas coma prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem 

lotados; participar de programas de educação sanitárias; participar do ensino em escolar de 

enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; apresentar relatórios referentes às ati-

vidades sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 

das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÃO DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados; sujeito a plantões, bem como ao uso de uniforme fornecido pelo Município e aten-

dimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o  exercício  da profissão de enfermagem; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AGRÕNOMO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar e supervisionar as atividades técnicas ligadas a culti-

vos e pastos, utilizando métodos e técnicas para melhor aproveitamento do solo. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: estudar e executar trabalhos práticos relacionados coma pes-

quisa e experimentação no campo da fititecnia; fazer pesquisa visando o campo, o aperfeiço-

amento e preservação de espécies vegetais; desenvolver e demonstrar métodos alternativos de 

controle de ervas invasoras de cultivo, pragas e moléstias, visando a proteção do meio ambi-

ente; orientar a aplicação de medidas fitosanitárias; fazer estudos sobre tecnologia  agrícola; 

realizar avaliações  e perícias agronômicas; prestar orientação sobre produção vegetal; parti-

cipar de trabalhos científicos compreendidos no campo da botânica, da fitopatologia, ontomi-

logia e microbiologia agrícolas, orientar e coordenar trabalhos de adubagem, irrigação, drena-

gem e construção de barragens para fins agrícolas; desenvolver pesquisas ecológicas e de cli-

matologia agrícola; planejar, supervisionar e executar projetos de ajardinamento e conserva-

ção de áreas verdes; realizar transplantes de árvores; fiscalizar a construção de praças, parques 

e jardins; expedir a notificação e autos de infração referentes a irregularidades por infringên-

cias a normas e posturas municipais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento  da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige o uso  de  uniforme e equipamentos de proteção 

individual fornecidos pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro Agrôno-

mo; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar  e  supervisionar  trabalhos técnicos de construção e 

conservação em geral, de obras e iluminação pública. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: projetar,  dirigir  ou  fiscalizar  a construção e conservação de 

estradas de rodagem, vias públicas e de iluminação pública, bem como obras de captação, 

abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou super-

visionar trabalhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conserva-

ção de edifícios públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relati-

vos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral, realizar perícias, avaliações, 

laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, me-

cânica, eletromecânica, de usinas e respectivas redes de distribuição; examinar projetos e pro-

ceder vistorias de construções e iluminação pública; exercer atribuições relativas a engenharia 

de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e 

madeira; expedir notificações de autos de infração referentes a irregularidades por infringên-

cias às normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tare-

fas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, podendo optar por reduzir a 

jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) com conseqüente redução proporcional do 

vencimento. 
(Alteração introduzida pelo Art. 1º da Lei Complementar Municipal n° 023, de 28/08/2009) 

 

 GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, sá-

bados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção indivi-

dual fornecido pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos;  

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

50 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO FLORESTAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar  e  supervisionar  trabalhos técnicos referentes à pre-

servação da flora e reflorestamento em geral. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, plane-

jamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnica-econômica; assistência, asses-

soria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramen-

to, laudo e parecer técnico; elaboração de orçamento, execução de desenho técnico; constru-

ções para fins florestais e suas instalações complementares; silvimetria e inventário florestal; 

melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária 

florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de 

utilização do solo e da floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; im-

plementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e corre-

latos, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 

do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, sá-

bados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção indivi-

dual fornecido pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro Florestal; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos;  

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: preparar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabele-

cidas, desenvolver estudos visando a padronização de medicamentos, bem como orientar as 

unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: fazer manipulação de insumos farmacêuticos, como medica-

ção, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à 

produção de remédios e outros preparados; controlar entorpecentes e produtos equiparados, 

anotando sua entrega em mapas, guias e livros, segundo receituário devidamente preenchido, 

para atender aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados ou em fase de 

elaboração, ou seja, seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar a quantida-

de, teor, pureza e quantidade de cada elemento; realizar análises clínicas e exsudatos e transu-

datos humanos, como sangue, urina, fezes, líquor, saliva e outros, valendo-se de diversas téc-

nicas específicas, para complementação e diagnóstico de doenças; realizar estudos, análises e 

testes com plantas medicinais, utilizando técnica e aparelhos especiais, para obter princípios 

ativos e matérias primas; proceder a análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas 

de estarem envenenadas, de exsudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas 

químicas, físicas e outros, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-periciais; assessorar 

os dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde, preparando informes e documentos sobre le-

gislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para elaboração de ordens de 

serviços, portarias, pareceres ou manifestos; treinar os servidores auxiliares, ministrando cur-

sos e palestras; zelar pela guarda de material de consumo, equipamentos, documentos e outros 

de igual valor e responsabilidade; controlar a matéria prima utilizada nas formulações farma-

cêuticas; avaliar a compatibilidade química das substâncias utilizadas no preparo das solu-

ções; manipular soluções de nutrição parenteral de acordo com as prescrições médicas e pa-

drões técnicos e científicos de manipulação; 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 de ativi-

dades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em servi-

ço 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 Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações  e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos e 

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao 

Município; elaborar parecer, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento de atividades em sua área de atuação; realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da jor-



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

52 

 

nada de trabalho, em 50% (cinqüenta por cento), percebendo, neste caso, a metade dos ven-

cimentos equivalentes. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá  exigir serviços noturnos, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme apropriado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal de Nível Superior em Farmácia, com registro no res-

pectivo Conselho; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 10 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer a fiscalização relativa a observância das normas, no 

que se refere ao transporte público municipal, e ao cumprimento das leis e posturas munici-

pais. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: exercer fiscalização às construções irregulares e clandestinas, 

fazendo comunicações, notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades refe-

rentes a propaganda, rede  de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinalei-

ras e demarcações de trânsito; verificar e registrar irregularidades no transporte público Muni-

cipal; na área dos corredores exclusivos e seu polígono de influência, tais como: alvará de 

permissão, sinalização horizontal, vertical e semafórica; fiscalizar a localização e existência 

de alvarás referentes ao comércio ambulante, feiras, indústrias, comércio, mercados e abrigos; 

exercer o controle de linhas de transportes coletivos, terminais, itinerários, tarifas, tabelas, 

horários, estado de conservação, segurança e higiene dos ônibus, táxis-lotação e veículos de 

transporte escolar; controlar a operação de embarque e desembarque de usuários de ônibus 

urbanos e interurbanos; verificar o número de ônibus de serviço, exercendo o controle nas 

estações ordenadoras, terminais do centro e dos bairros; controlar a lotação de passageiros; 

verificar a documentação dos motoristas, cobradores e largadores em serviço; exercer o con-

trole de pontos de embarque de táxis; prestar informações sobre o transporte público, eventos 

especiais de trânsito e outros; receber reclamações e sugestões sobre o sistema de transporte 

viário; auxiliar no planejamento e execução de trabalhos técnicos na área de trânsito e trans-

porte urbano; registrar quaisquer irregularidades verificadas nas áreas suscetíveis de fiscaliza-

ção pelo Município, inclusive relativas ao trânsito, notificando e emitindo autos de infração 

aos responsáveis; realizar diligências necessárias à instrução de processos; apresentar periodi-

camente boletins de atividades realizadas; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÃES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2º Grau completo ou equivalente; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: declaração de bens e valores  que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

posse. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AMBIENTAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer a fiscalização e vigilância no que respeita a apiica-

ção da legislação ambiental; atuar na implementação da política ambiental de interesse local, 

fiscalizando as condições de observância das normas referentes ao meio ambiente e infrações 

ambientais. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALITICA: executar serviços de fiscalização e vigilância ambiental; 

colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; proceder inspeções e visitas 

de rotina; lacrar equipamentos, unidades produtivas ou instalações, nos termos da legislação 

em vigor; praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da fiscalização e vigilância 

ambiental no Município, com livre acesso, em qualquer dia e hora, mediante as formalidades 

legais, a todas as edificações ou locais sujeitos a fiscalização ambiental, fornecendo-lhes in-

formações, vistas a projetos, instalações, dependências ou produto sob inspeção, e, especial-

mente: 

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: respeitar as limitações administrativas e demais 

determinações estabelecidas pelo Poder Público, com vistas a assegurar um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações. 

DO USO DO SOLO: respeitar as necessidades do equilíbrio ecológico e as diretrizes e nor-

ma de proteção ambiental. 

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO: fiscalizar e reprimir o lançamento no Meio Ambiente de 

qualquer forma de matéria, energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado 

fisico, prejudiciais ao ar atmosférico, ao solo, ao subsolo, às águas, a fauna e a flora, ou que 

possam tomá-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconvenierite, inoportuno ou incô-

modo ao bem-estar público, danoso aos materiais prejudicial ao uso, gozo e segurança da pro-

priedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade. 

DO SANEAMENTO BÁSICO E DOMICILIAR: fiscalizar os serviços de coleta, transporte 

e deposição final de lixo, operados por órgãos e entidades de qualquer natureza. 

DOS PRODUTOS TÓXICOS: suplementar a fiscalização quanto ao licenciamento, fabrica-

ção, comercialização, transporte e emprego de produtos tóxicos, agro-químicos, inflamáveis, 

explosivos e radioativos no Município. 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO: fiscalizar o plantio, poda, corte e preservação de ár-

vores de qualquer espécie, nos passeios, vias e logradouros públicos. 

DO SOLO AGRÍCOLA: fiscalizar o uso, conservação e proteção do solo agrícola, bem co-

mo o seu licenciamento para outros fins, como expansão da cidade, estradas, indústrias, mine-

ração e outras atividades. 

DOS CURSOS D'ÁGUA: fiscalizar o uso e proteção dos cursos d'água e outros recursos 

hídricos. 

Da qualidade do ar: fiscalizar o controle e a proteção da qualidade do ar. 

DOS SONS E R U ~ O Sf:is calizar o controle dos sons e ruídos. 

DA PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: fiscalizar a práticas de maus tratos ou atos de crueldade 

contra animais; 
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DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES: lavrar autos de infração e aplicar as penalida-

des cabíveis, dando ciência ao infrator; dirigir veículos no atendimento de suas funções; exe-

"Doe Sangue, Doe Órgãos: SALVE UM4 VIDA" 
cutar tarefas administrativas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Gerais: carga horária de quarenta (40) horas semanais 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito A prestação de serviços à noite, fins de 

semana e dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Curso Técnico de Nível Médio. 

b) Habilitação: legal para o exercício da profissão. 

c) Outros: As constantes do Edital 
 
Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Complementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende o cargo que se destina a aplicar métodos e técni-

cas fisioterápicas em pacientes, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e 

de tecidos lesados com o objetivo de garantir plenas condições funcionais do organismo como 

um todo, contribuindo para a promoção e recuperação da saúde. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: participar de equipes multidisciplinares que atuam nas esco-

las da rede municipal de ensino; realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, 

de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço e de ativi-

dades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e execu-

tar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cere-

brais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos 

periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 

em prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos 

pacientes exercícios corretivos para coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos 

respiratórios e cardiovascular, orientando-os e treinando em exercícios ginásticos especiais, a 

fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circu-

lação sanguínea; proceder ao relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes 

portadores de problemas psíquicos, para promover a descarga ou a liberação da agressividade 

e estimular a sociabilidade; efetuar a aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho ou 

outros meios nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; apli-

car massagem terapêutica, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos 

adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pes-

quisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvi-

mento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar de atividades ad-

ministrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades públicas e par-

ticulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições de situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnicos e científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 

afetos ao Município. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAIS: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, sob o regime de plantão, bem como o uso de uniforme fornecido pelo 

Município; sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício de Fisioterapia, com diploma devi-

damente registrado; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções regulamentadoras do processo seletivo. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

57 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: FONOAUDIÓLOGO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atuar em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudio-

lógicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento 

dos padrões da fala e da voz. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: é de competência do fonoaudiólogo, profissional habilitado 

na forma da legislação específica: participar de equipes multidisciplinares que atuam nas es-

colas da rede municipal de ensino; desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área 

da comunicação escrita e oral, voz e audição; realizar terapias fonoaudiólogas dos problemas 

de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões de voz e 

fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou 

efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e 

mistas; lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; supervisionar profissionais e alunos em 

trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; dirigir serviços fonoaudiológicos em estabe-

lecimentos públicos, autárquicos, privados e mistos; assessorar órgãos e estabelecimentos 

públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da fonoaudiologia; participar da equipe 

de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fono-

audiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audi-

ção; realizar outras atividades inerentes a sua formação, como o exercício de atividades vincu-

ladas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios  auditivos ou lin-

guagem, efetivamente realizados. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL; carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da car-

ga horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo metade dos vencimentos previstos; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, sob o regime de plantão, bem como o uso de uniforme fornecido pelo 

Município; sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da fonoaudiologia, com diploma de-

vidamente registrado; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções regulamentadoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: GARI 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: serviços gerais em locais públicos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar trabalhos específicos ou de rotina, além de outras 

atividades, tais como: coleta e destinação de lixo; capina, corte de grama, roçadas, varreduras, 

recolhimento de entulhos; reparos e limpeza em geral em prédios públicos, pátios, terrenos 

públicos, bocas de lobo, fossas, depósitos; auxiliar operários, pedreiros, carpinteiros em obras 

e serviços gerais; cuidar e zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e depen-

dências do local de trabalho. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: prestação de serviços em turnos diversos, sujeito ao uso de uniformes forneci-

dos pelo Município; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: primeiro grau incompleto; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo 
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CATEGORIA FUNCIONAL: INSTALADOR HIDRÁULICO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÚO SINTÉTICA: montar, ajustar,  instalar  e reparar encanamentos, tubulações e 

outros condutos, assim como seus acessórios. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: fazer instalações e encaminhamentos em geral; assentar ma-

nilhas; instalar condutores de água e esgoto; colocar registros, torneiras, sifões, pias, caixas 

sanitárias e manilhas de esgoto, efetuar consertos em aparelhos sanitários em geral; desobstru-

ir e consertar instalações sanitárias; reparar cabos e mangueiras, confeccionar e fazer reparos 

em qualquer tipo de junta em canalizações, coletadores de esgotos e distribuidores de água; 

elaborar listas e materiais e ferramentas necessárias à execução do trabalho, de acordo com o 

projeto; controlar o emprego de material; examinar instalações realizadas por particulares; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO:08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: reparar, substituir  e  ajustar peças mecânicas defeituosas ou 

desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos, de ar comprimido e outros; 

fazer vistoria mecânica em veículos automotores. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: reparar, substituir  e  ajustar peças mecânicas de veículos, 

máquinas e motores movidos a álcool, gasolina e óleo e regulagem de motor; revisar, ajustar, 

desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de 

transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos 

de qualquer veículo; operar equipamento de soldagem, recondicionar, substituir e adaptar pe-

ças; vistoriar veículo; prestar socorro mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecâ-

nico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar serviços de soldagem em geral;  executar 

diferentes tipos de solda em chapas, peças de máquinas, lâminas de escarificador, peças de 

veículos, chassis, carcaças de motores, radiadores, rodas motrizes, esteiras, pinos e molas, 

etc.; executar soldas comuns elétricas e a oxigênio,inclusive soldas com prata, alumínio, etc. 

manejar maçaricos e outros instrumentos de soldagem; preparar as superfícies a serem solda-

das; cortar metais por meio de chama de aparelho de solda; executar serviços de solda com 

ferro, aço, ferro fundido e outros metais; fazer solda elétrica em caldeiras e tanques metálicos, 

encher, por meio de solda elétrica, pontas de eixo, pinos, engrenagens, mancais, etc.; respon-

sabilizar-se pelo material utilizado; executar outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

61 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar 

doenças do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção 

de saúde em servidores municipais, bem como candidatos a ingresso no serviço público mu-

nicipal. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: dirigir equipes  e   prestar socorros urgentes; efetuar exames 

médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, pertur-

bações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; provi-

denciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas 

e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades 

assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnós-

tico e tratamento; transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanha-

mento aos titulares de plantões; atender os casos urgentes de internados no hospital, nos im-

pedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os pro-

visórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primei-

ro socorro; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas 

dos doentes atendidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; pro-

ceder o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que 

venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabeleci-

mentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de concessão de licenças, rea-

daptação, aposentadoria e reversão; examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica 

para fins de ingresso; fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a funcioná-

rios; emitir laudos; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéti-

cos;  indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 

à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) ) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade do salário previsto. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecidos pelo 

Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

62 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTETICA: atender pacientes que necessitem dos serviços de cardiolo-

gia a nível ambulatorial e hospitalar. 

b) DESCRIÇÃO ANALITICA: Ministrar atendimento médico i portadores de doenças 

cardiovasculares; interpretar eletrocardiogramas, fonocardiogramas e vectocardiogramas, ra-

diografias, radioscopias do coração e vasos da base e demais exames e atos que digam respei-

to às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia; realizar estudos e inves-

tigações no campo cardiológico; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados 

por outros especialistas; prescrever tratamento médico; participar de juntas médicas; partici-

par de programas voltados para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos de 

acordo com sua especialidade; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessá-

rios; executar outras tarefas semelhantes. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jor-

nada de  rabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas 

semanais com conseqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço a noite, sábados, domingos 

e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo 

Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo; 

b) HABILITAÇÃO: legal para o exercício da profissão de Médico e registro junto ao Con-

selho 

Regional de Medicina (CRM); residência na especialidade elou titulo de Especialista em 

Cardiologia, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

c) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos e 50 (cinqüenta) anos incompletos. 

d) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 
Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Comlementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 

 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO NEUROLOGISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) DESCRIÇÃO SINTETICA: atender pacientes que necessitem dos serviços de neurologia 

a nível amb~ilatoriael hospitalar. 
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b) DESCRIÇÃO ANALITICA: Ministrar atendimento médico à portadores de doenças neu-

rológicas; interpretar exames como tomografias ressonâncias magnéticas, eletroencefaloga-

mas, radiografias, radioscopias e demais exames e atos que digam respeito as especialidades 

que tenham íntima correlação com a neurologia; realizar estudos e investigações no campo 

neurológico; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialis-

tas; prescrever tratamento médico; participar de juntas médicas; participar de programas vol-

tados para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos de acordo com sua espe-

cialidade; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras 

tarefas semelhantes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jor-

nada de  rabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas 

semanais com conseqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço A noite, sábados, domin-

gos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido 

pelo Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo; 

b) HABILITAÇÃO: legal para o exercício da profissão de Médico e registro junto ao Conse-

lho Regional de Medicina (CRM); residência na especialidade elou título de Especialista em 

Neurologia, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

c) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos e 50 (cinqüenta) anos incompletos. 

d) OUTROS: conforme instmções reguladoras do processo seletivo. 

 
Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Comlementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atender pacientes que necessitem dos serviços de cardiolo-

gia 

a nível ambulatorial e hospitalar. 

b) DESCRIÇÃO ANALITICA: Fazer diagnósticos e tratamento das moléstias e anormali-

dades 

do aparelho visual bem como de doenças e acidentes: efetuar exames sistemáticos nas 

escolas e pré-escolas, preencher fichas médicas dos clientes; prestar o devido atendimento aos 

pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de 

programas voltados para saúde pública; solicitar exames laboratonais e outros que se fizerem 

necessários; solicitar concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram 

esta providência; executar outras tarefas semelhantes. 

a) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jor-

nada de  rabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas 

semanais com conseqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço i noite, sábados, domin-

gos 

e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo 

Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) INSTRUÇÃO: Curso Superior Completo; 

b) HABILITAÇÃO: legal para o exercício da profissão de Médico e registro junto ao Con-

selho 

Regional de Medicina (CRM); residência na especialidade elou título de Especialista em 

Oftalmologia, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

c) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos e 50 (cinqüenta) anos incompletos. 

d) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 

Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Comlementar Municipal n° 007, de 22/12/2005 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL  

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: realizar visitas domiciliares, consultas medicas, orientação 

sanitária. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atividades de planejamento, gerenciamento e administração 

do Serviço de Saúde; realizar consulta médica ambulatorial e domiciliar; participação e coor-

denação dos programas de prioridades da Secretaria Municipal de Saúde; participação em 

estudos epidemiológicos; implantação dos serviços de saúde na comunidade; educação e saú-

de na comunidade; participar de congressos e cursos com o objetivo de ampliar e atualizar os 

conhecimentos científicos e técnicos de interesse do serviço público, bem como a integração 

com o sistema municipal de saúde; participar de reuniões com o objetivo de discutir quaisquer 

assuntos referentes à assistência de Saúde no Município; preencher e desenvolver o boletim 

de encaminhamento e de contra-referência do paciente; participar de juntas médicas; ministrar 

palestras na sua área de especialidades; participar de reuniões de rotina da Secretaria Munici-

pal de Saúde. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade dos vencimentos previstos. 

 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município, sujeito, ainda a plantões. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal em Medicina e registro junto ao Conselho Regional 

de Medicina (CRM), residência na especialidade e/ou título de especialista registrado no Con-

selho Federal de Medicina; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

66 

 

 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MEDICO GINECOLOGISTRA / OBSTETRA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende os cargos destinados a atender as gestantes, desde 

o pré-natal até o pós parto; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atender as gestantes que procurarem a unidade sanitária, ou 

em regime hospitalar procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e 

outros que o cargo requeira; controlar PA e peso da gestante, atender ao parto e ao puerpério: 

dar orientação relativa a nutrição e higiene da gestante; prescrever tratamento; participar de 

programas voltados para a saúde pública e participar do planejamento das atividades desen-

volvidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de Congressos e cursos de interesse 

do serviço público, com objetivo de realizar treinamento para implantação de algum programa 

ou reciclagem de conhecimentos; participar de reuniões com objetivo de discutir quaisquer 

assuntos referentes à assistência de saúde do Município, preencher o prontuário do paciente; 

desenvolver e avaliar o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher juntamente com 

os demais membros da equipe multidisciplinar de reuniões de rotina da Secretaria Municipal 

de Saúde; realizar procedimentos de pequenas cirurgias ambulatoriais. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) ) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade dos vencimentos previstos. 

 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município, sujeito, ainda a plantões. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal em Medicina e registro junto ao Conselho Regional 

de Medicina (CRM), residência na especialidade e/ou título de especialista em ginecologia 

Obstetra registrado no Conselho Federal de Medicina; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PEDIATRA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atender crianças que necessitem dos serviços de pediatria a 

nível ambulatorial e hospitalar. 

b) DESCRIÇÃO ANALíTICA: preencher fichas clínicas individuais dos pacientes e outros 

boletins informativos referentes à vigilância epidemiológica e outros; atender crianças que 

necessitem dos serviços de pediatria, para fins de exame clínico, educação e adaptação; provi-

denciar o encaminhamento dos pacientes a serviços especializados para fins de diagnóstico, 

quando necessário; ministrar tratamento e, quando for o caso, prescrever regime dietético; 

examinar, periodicamente, escolares em geral; orientar os responsáveis pelas crianças, no que 

se fizer necessário; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros es-

pecialistas; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com sua especialidade; parti-

cipar de programas voltados para a saúde pública desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde; desenvolver e avaliar o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, junta-

mente com os demais membros da equipe multidisciplinar; participar de congressos e cursos 

no Município e em outros locais, com objetivo de realizar treinamento para implantação de 

alguns programas ou reciclagem de conhecimentos; participar de reuniões com o objetivo de 

discutir quaisquer assuntos referentes à assistência de saúde no Município; ministrar palestras, 

quando convocado; ficar atento ao cumprimento dos direitos da criança; exercer outras atribu-

ições afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) ) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade do salário previsto. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecidos pelo 

Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico e registro 

junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); residência na especialidade e/ou título de 

Especialista em Pediatria, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

b) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos e 50 (cinqüenta) anos incompletos. 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PLANTONISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar 

doenças do corpo humano, em serviços de urgência e emergência de hospitais ou órgãos pró-

prios do Município ou de terceiros conveniados. 

b) DESCRIÇÃO ANALíTICA: dirigir equipes  e   prestar socorros urgentes, em serviços de 

plantões junto a hospitais ou órgãos afins; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, pres-

crever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo hu-

mano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento espe-

cializado; praticar intervenções cirúrgicas; participar de reuniões médicas, cursos e palestras 

sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas 

de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; atender os casos urgentes de inter-

nados no hospital; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com diag-

nósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros; su-

pervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher relatórios comprobató-

rios de atendimento; proceder o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado 

de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospi-

tais ou outros estabelecimentos públicos municipais; emitir laudos; fazer diagnósticos e reco-

mendar a terapêutica; indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxi-

liares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusi-

ve as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas, em regime de plantão. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço em plantões, à noite, sába-

dos, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual 

fornecidos pelo Município; sujeito a regime de plantão e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PSIQUIATRA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

a)DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atender pacientes que necessitem dos serviços de psquiatria a 

nível ambulatorial e hospitalar.  

b)DESCRIÇÃO ANALíTICA: Realizar observações clínica-psiquiatricas e elaborar o laudo 

psiquiátrico legal correspondente, com diagnóstico, indicação terapêutica  e conclusão sobre a 

responsabilidade penal e periculosidade dos pacientes; fornecer pareceres psiquiátricos e cri-

minológicos, solicitados pela justiça; comparecer em juízo ou perante ao júri para prestar tes-

temunho sobre assuntos especializados ou esclarecer aspectos técnicos; efetuar controle psi-

quiátrico em pacientes egressos do manicômio judiciário e sujeitos ao exame de liberdade 

vigiada, por determinação de sentença judiciária; ministrar tratamento médico-psiquiátrico 

para recuperação dos pacientes internados; supervisionar serviços de enfermagem e outros 

auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins de diagnóstico, discussão e relató-

rios; executar outras tarefas semelhantes. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) ) GERAL: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho para 30 (trinta) horas semanais; 20 (vinte) horas semanais; 10 (dez) horas semanais com con-

seqüente redução proporcional do vencimento. 
(Redação alterada pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 026, de 01/07/2010) 

 

GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a metade do salário previsto. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecidos pelo 

Município; sujeito a trabalho externo, regime de plantão e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico e registro 

junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); residência na especialidade e/ou título de 

Especialista em Psiquiatria, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

b) IDADE: entre 21 (vinte e um) anos completos e 50 (cinqüenta) anos incompletos. 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PLANTONISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  DESCRIÇÂO SINTÈTICA: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar 

doenças do corpo humano, em serviços de urgência e emergência de hospitais ou órgãos pró-

prios do Município ou terceiros conveniados. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: dirigir equipes  e   prestar socorros urgentes, em serviços de 

plantões junto a hospitais ou órgãos afins; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, pres-

crever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo hu-

mano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento espe-

cializado; praticar intervenções cirúrgicas; participar de reuniões médicas, cursos e palestras 

sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas 

de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; atender os casos urgentes de inter-

nados no hospital; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com diag-

nósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros; su-

pervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher relatórios comprobató-

rios de atendimento; proceder o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado 

de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospi-

tais ou outros estabelecimentos públicos municipais; emitir laudos; fazer diagnósticos e reco-

mendar a terapêutica; indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxi-

liares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusi-

ve as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas, em regime de plantão. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço em plantões, à noite, sába-

dos, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual 

fornecidos pelo Município; sujeito a regime de plantão e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

PADRÚO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 

desenvolvimento e aprimoramento relativos a área veterinária e zootécnica. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: prestar  assessoramento  técnico  aos criadores do Município 

sob o modo de tratar e criar os animais; planejar e desenvolver campanhas de serviço de fo-

mento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no combate ás doenças transmis-

síveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no município, bem 

como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre 

problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica 

e cirurgia veterinária; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a vaci-

nação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricio-

nais dos animais; estudar métodos e alternativas de tratamento e controle de enfermidades de 

animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das  atividades pró-

prias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da pro-

fissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da jor-

nada de trabalho, em 50% (cinqüenta por cento), com a conseqüente redução dos vencimentos 

pela metade. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, 

domingos e feriados;  sujeito a trabalho externo desabrigado, bem como ao uso de uniformes 

e equipamentos de proteção individual, fornecidos pelo município e atendimento ao público.   

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de médico-veterinário; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

73 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MESTRE DE OBRAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 

 

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 rotineiras na 

construção e conservação de estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de ilumi-

nação pública; fazer locação e medições de obras; interpretar plantas de construção em geral; 

controlar a dosagem de argamassa e concreto; verificar as formas e armaduras de concreto 

armado; apresentar relatórios informativos quanto ao andamento dos serviços; responsabili-

zar-se pelos materiais existentes nas obras a seu cargo;  fiscalizar a executou de obras; organi-

zar pedidos de material; verificar o cumprimento de especificações contratuais; responsabili-

zar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; execu-

tar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual,  

fornecidos pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MONITOR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar atividades  de  orientação e recreação infantil. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar atividades diárias de recreação com crianças e traba-

lhos educacionais de artes diversas; acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades 

sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; auxiliar a 

criança na alimentação; servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; auxi-

liar a criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crian-

ças, levando-as, quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medi-

camentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, cientificando o superior 

imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acon-

tecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade 

ocorridos; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos 

cuidados de seus substitutos ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do período de 

atendimento; apurar a freqüência diária e mensal dos menores; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, do-

mingos e feriados; sujeito ao uso de uniformes fornecido pelo Município; atendimento ao pú-

blico. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

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 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 for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondências ou de 

carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar 

o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 

direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da 

água da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: uso de uniformes e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 4ª série do 1º Grau ou equivalente. 
(Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 011, de 22/08/2007)  
1º grau completo; 

b) IDADE:  18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 

d) Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” ou “E” 
(Alteração introduzida elo Art. 4° da Lei Complementar Municipal n° 007, de 22/12/2005) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: planejar e executar serviços  ou programas de nutrição e de 

alimentação em estabelecimentos do Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hos-

pitalares de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar die-

tas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de con-

tribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; pla-

nejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião de alta 

hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo;executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, 

domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Nutricionista; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: operar máquinas  rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamen-

tos móveis. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, má-

quinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escava-

ções, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de 

máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo às curvas de níveis; cuidar da limpeza e conser-

vação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras 

à pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 4ª série do 1º Grau; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: realizar trabalhos braçais em geral. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: carregar  e  descarregar  veículos em geral; transportar, arru-

mar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudança; proceder à abertu-

ra de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detri-

tos de vias públicas e próprios  municipais; zelar pela conservação e limpeza de sanitários; 

auxiliar em tarefas de construção; fazer calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no 

recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimen-

to de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; 

executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, 

etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e praças; alimentar 

animais sob supervisão; proceder a lavagem e lubrificação de máquinas e veículos de qual-

quer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; conduzir ao local de trabalho equi-

pamentos técnicos; executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação e colocação de cabos em 

ferramentas, montagens de motores, máquinas e caldeiras, confecção de capas e estofamentos; 

operar entre outras, máquinas de cortar arame e fabricar telas de arames e similares; acender 

forjas; executar serviços de jardinagens; cuidar de árvores frutíferas; limpar estátuas e monu-

mentos; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; auxiliar na preparação de asfalto; auxiliar 

na colocação de lâmpadas e pequenos reparos na iluminação pública; auxiliar mecânicos; ope-

rar vaca mecânica, fazendo a limpeza e manutenção da mesma; preparar argamassas para le-

vantamento de paredes e rebocos; carregar tijolos, azulejos, cerâmicas e outros materiais; ze-

lar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos utilizados em uso; executar outras ativida-

des afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; uso de uniformes e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município, sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: Isento de escolaridade; 

b) IDADE:  l8 (dezoito) anos  completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA  FUNCIONAL: ORIENTADOR SOCIAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 09 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO  SINTÉTICA: executar atividades esecíficas de assistência aos jovens, 

individualmente ou em grupos, além do planejamento, coordenação, suervisão, execução, 

aconselhamento e acompanhamento relativo às atividades de orientação social no âmbito da 

rede municipal de assistência social. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: reslizar planejamento juntamente com a equipe de referên-

cia do CRAS de todas as ações a serem desenvolvidas; mediar e facilitar o processo de socia-

lização do jovem e a integração dos coletivos sob sua responsabilidade; desenvolver conteú-

dos e atividades que lhe são atribuídos no Traçado Metodológico do rojovem Adolescente, 

conforme orientações de referência do Ministério de Desenvolvimento Social; participar de 

atividades com as famílias dos jovens, bem como auxiliar em seu acompanhamento; atuar 

como interlocutor junto às escolas, na troca de informações, encarregando-se da articulação 

interinstitucional do ProjovemAdolescente; participar de atividades de capacitação continuada 

do CRAS; elaborar estudos, pesquisas, análises e pareceres no seu campo profissional. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Gerais: cargahorária de quarenta (40) horas semanais. 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de semana 

e dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Ensino de Nível Médio Completo. 

b) Idade: mínima de 21 (vinte e um) anos, completos. 

c) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 
(Cargo criado pelo Art. 1° da Lei Complementar n° 027, de 08/08/2010) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PEDREIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais 

para construção e reconstrução de obras e edifícios públicos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; constru-

ir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de 

argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir for-

mas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; 

assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo 

de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; armar formas 

para fabricação de tubos; remover materiais de construção; responsabilizar-se pelo material 

utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes 

auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE : 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
     Praça Nassib Nassif nº 381 – Palmeira das Missões-RS  - CEP – 98.300-000 – Fone 0**55-3742-3233  FAX – 3742-2809 

81 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: PINTOR DE OBRAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores; pintar 

veículos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de dife-

rentes cores; preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas; pintar, laquear e 

esmaltar objetos de madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas, etc; pintar postes de 

sinalização, meio-fios, faixas de rolamentos, etc.; pintar veículos; lixar e fazer tratamento an-

ticorrosivo; abrir lustro com polidores; executar molde à mão livre e aplicar, com o uso de 

modelo, letreiros, emblemas, dísticos, placas, etc.; calcular orçamentos e organizar pedidos de 

material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades pró-

prias do cargo; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: prestar assistência jurídica ao Prefeito e titulares das reparti-

ções municipais; representar o Município judicial e extrajudicialmente. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atuar em qualquer foro  ou instância, em nome do Município 

nos feitos em que ele seja autor, réu, assistente ou oponente ou de qualquer forma interessado; 

efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres 

coletivos; responder consultas sobre interpretações de textos legais de interesse do Município; 

prestar assistência aos órgãos em assuntos de natureza jurídica; examinar anteprojetos de leis 

e outros atos normativos; estudar e minutar contratos, termos de compromisso e responsabili-

dade, convênios, escrituras e outros atos; elaborar informações em Mandados de Segurança; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária de 35 (trinta e cinco) horas, podendo optar por reduzir a jornada de 

trabalho em 50% (cinqüenta) por cento com conseqüente redução proporcional do vencimen-

to; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: Diploma de Bacharel em  Ciências Jurídicas e Sociais - Direito, regis-

trado  na forma da lei e expedido por estabelecimento reconhecido oficialmente; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: planejar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, 

aplicada ao trabalho e às áreas escolar e clínica psicológica. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e 

avaliação das condições pessoais do servidor; proceder à análise de funções sob o ponto de 

vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano 

para possibilitar orientação à seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o 

diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 

acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em crianças para fins de ingresso em insti-

tuições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudos; prestar atendimen-

to breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; aten-

der crianças excepcionais, com problemas de deficiências mental e sensorial, ou portadores de 

desajustes familiares ou escolares, encaminhando-os para escolas ou classes especiais; formu-

lar hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, médicas e. Educacionais; 

realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 

psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar pesquisas psicopedagógico e psicológico 

necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar atendimento 

psicológico a gestantes, às mães de crianças até a idade escolar e a grupos de adolescentes em 

instituições comunitárias do Município; manter atualizado o prontuário de cada caso estuda-

do; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 

do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, podendo optar pela redução da car-

ga horária em 50% (cinqüenta por cento), com a conseqüente percepção da metade dos ven-

cimentos equivalentes. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, sob o regime de plantão, bem como o uso de uniforme fornecido pelo 

Município; sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Psicólogo; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividade de nível médio de relativa complexidade, envolven-

do a execução de tarefas de estabelecimento de ensino. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: planejar, coordenar e supervisionar as atividades realizar ad-

ministrativas e de secretaria dos estabelecimentos de ensino; manter em dia a escrituração, 

preencher boletins estatísticos, lavrar e assinar atas, receber, redigir e expedir correspondên-

cias em geral dos estabelecimentos de ensino; elaborar e distribuir boletins de notas, históri-

cos escolares e outros similares; lavrar termos de abertura e de encerramento dos livros de 

escrituração dos estabelecimentos de ensino; redigir e subscrever, de ordem de Direção, edi-

tais de chamada, matrículas e outros similares; classificar, protocolar e arquivar papéis, do-

cumentos e correspondências e registrando entrada, saída e movimentação de expedientes; 

manter atualizado os assentamentos ao corpo docente e discente; organizar e manter atualiza-

dos prontuários de legislação referentes ao ensino; receber, conferir e distribuir material ne-

cessário ao trabalho, de acordo com normas determinadas; manter atualizado o. registro. de 

material de consumo e efetuar tombamento do material permanente, registrando os dados e 

avarias; executar trabalhos de mecanografia e reprografia; e executar outras tarefas semelhan-

tes. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, do-

mingos e feriados, sujeito ao uso de uniforme fornecido pelo Município; atendimento ao pú-

blico. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2° Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atividades que envolvam a execução de trabalhos auxiliares de 

preparação de alimentos, limpeza em geral e outros serviços atinentes ao cargo. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: fazer  trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos 

edifícios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias, etc.; remover 

lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; fazer arrumações em locais de trabalho; proceder à 

remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-lo; 

auxiliar no preparo da merenda escolar; transportar volumes; executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 horas; 

b) ESPECIAL: prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados, sujeito a plantões, 

bem como ao uso de uniformes fornecidos pelo Município; o ocupante do cargo estará sujeito 

a exames periódicos de saúde. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, 

assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: organizar e executar tarefas ligadas à produção agrícola; pres-

tar assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipa-

mentos agrícolas; orientar beneficiamento das espécies vegetais; fazer a coleta e análise de 

amostras de terra; estudar os parasitas, doenças e outras pragas que as intempéries e outros 

fenômenos que possam assolar a agricultura; preparar ou orientar técnico a pecuaristas, orien-

tando as tarefas de criação e reprodução do gado; orientar e fiscalizar a produção de mudas, 

pomares, hortas e bosques; auxiliar na vacinação, inseminações artificiais, defesas sanitária 

animal; orientar a construção de instalações de pequeno porte para animais; calcular orçamen-

tos agropecuários; auxiliar técnicos na execução de projetos agropecuários; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tare-

fas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço externo e desabrigado, bem 

como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em agropecu-

ária; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO CONTÁBIL. 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar serviços contábeis  e interpretar legislação referente a 

contabilidade pública. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar a escrituração  analítica de atos ou fatos administra-

tivos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesa; elaborar  

"slips" de caixa; escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; levantar balancetes 

patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; extrair con-

tas de devedores do Município; examinar processos de prestação de contas; conferir guias de 

juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; examinar 

empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar proces-

sos relativos a despesa, interpretar legislação referente a contabilidade pública; efetuar cálcu-

los de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios 

relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; executar tarefas 

afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Contabi-

lidade; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: declaração de bens  e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

posse, bem como as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atri-

buídas à Equipe de Enfermagem nas Unidades Sanitárias, Pronto-Socorro e Ambulatórios 

ligados à Secretaria Municipal de Saúde. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: assistir ao Enfermeiro, cabendo-lhe auxiliar na execução de 

planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfer-

magem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; auxiliar na pre-

venção e controle de doenças transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemio-

lógica; auxiliar na prevenção e controle da infecção hospitalar; auxiliar na prevenção sistemá-

tica de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; auxi-

liar na execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de aciden-

tes e de doenças profissionais; participar nos programas e nas atividades de Assistência Inte-

gral à Saúde individual e de grupos específicos, particularmente daquelas prioritárias de alto 

risco; participar nos programas de atividades de educação sanitária visando a melhoria da sa-

úde do indivíduo, da família e da população em geral; participar na elaboração e na operacio-

nalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diversos níveis de aten-

ção à saúde; integrar a equipe de saúde; participar de atividades de educação em saúde; orien-

tar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e de 

médicos; executar os trabalhos de rotinas vinculados à alta de pacientes; participar dos proce-

dimentos pós-morte. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços em turnos pela manhã, tar-

de e noite, sábados, domingos e feriados; sujeito a plantões, bem como ao uso de uniforme 

fornecido pelo Município e atendimento ao público, podendo haver turnos de 12 horas com 

compensação de carga horária. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em enferma-

gem; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES:   

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: transcrever dados de  documentos para cartões, fitas, discos, 

ou terminal de entrada de dados, analisar e elaborar programas específicos para trabalhos de 

processamento de dados de acordo com as necessidades dos diversos órgãos, setores e depar-

tamentos da Administração Pública direta ou indireta; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: pode operacionalizar softwares no ambiente Windows como 

um editor de textos, planilha eletrônica e banco de dados; desenvolver programas nas lingua-

gens mais atuais para os ambientes DOS e Windows; operacionalizar, das maneiras mais vari-

adas, os dados nos ambientes DOS e Windows, tais como visualização da árvore de diretórios 

e/ou subdiretórios, mudança de acionadores de drives, copiar, renomear, apagar, recuperar o 

que foi apagado, formatar discos rígidos e flexíveis, utilizar, da melhor maneira, o editor do 

ambiente DOS nas suas mais variadas aplicações; realizar cópias de segurança e restaurar as 

mesmas; verificar problemas e otimizar o disco flexível ou o rígido; trabalhar com arquivos 

de lote; localizar e identificar informações contidas em arquivos e banco de dados; elaborar, 

sob a devida orientação, quadros demonstrativos, mapas, tabelas e gráficos; registrar a fre-

qüência dos servidores, folhas de pagamentos, balancetes, orçamento; efetuar, sob supervisão, 

lançamentos de impostos e de quaisquer outras rendas; elaborar notas de empenho, de acordo 

com instruções recebidas; organizar e proceder o funcionamento de fichários e cadastros em 

geral; configurar sistemas de acordo as necessidades dos diversos órgãos, setores e departa-

mentos da Administração Pública, direta e indireta; zelar pela conservação de equipamentos 

em uso, providenciando os reparos que se fizerem necessários; executar tarefas afins, inclusi-

ve as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas, podendo optar por reduzir a 

jornada de trabalho em 50% (cinqüenta) por cento com conseqüente redução proporcional do 

vencimento. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos 

e feriados; sujeito a plantões, trabalho externo, bem como contato com o público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: formação específica de Técnico em Processamento de Dados; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos;  

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do concurso. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ADRÃO DE VENCIMENTOS: 14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: elaborar, articipar da elaboração e implementar política de saú-

de e segurança no trabalho, realizar auditorias, acompanhamento e avaliação da área. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: identificar vaiáveis de controle de doenças, acidentes, qualida-

de de vida e meio ambiente; planejar com equipe multiprofissional ações que visem a promoção, 

proteção e recuperação de agravos relacionados ao trabalho, desenvolver ações educativas na 

área da Saúde e Segurança no Trabalho; particiar de erícias e fiscalizações e integrar processos 

de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documen-

tação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Gerais: carga horária de quarenta (40) horas semanais. 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de semana e 

dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Intrução: ensino de Nível Médio completo e Curso de Técnico em Segurança do Trabalho e 

Registro Profissional no Ministério do Trabalho. 

b) Idade: mínima de 21 (vinte e um) anos, completos. 

c) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 
(Cargo criado pelo Art. 4° da Lei Complementar n° 027, de 08/08/2010) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 12 

 

ATRIBUIÇÕES:   

 

a)DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar tarefas  de  caráter técnico relativo à programação, 

assistência técnica e controle dos trabalhos topográficos. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: condução de trabalho técnico;  medição, demarcação e levan-

tamentos topográficos; exercer atividade de desenhista de sua especialidade; vistorias e arbi-

tramentos relativos à agrimensura; fazer cálculos de coordenadas geográficas; executar mapas 

em face de cadernetas de campo; desenhar plantas de alinhamento, traçado de ruas, curvas de 

nível; responsabilizar-se pela guarda e conservação do material de trabalho, bem como res-

ponsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do car-

go; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL:  o exercício do cargo exige a prestação de serviço externo e desabrigado, bem 

como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual,l fornecidos pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)ESCOLARIDADE: formação específica de Técnico em Topografia; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos;  

c)OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.   
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CATEGORIA FUNCIONAL: TELEFONISTA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: operar aparelhos telefônicos  e mesas de ligação. 

b) DESCRIÇÚO ANALITICA: Operar mesas e aparelhos telefônicos e mesas de ligação; 

estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas; vigiar e manipular permanente-

mente painéis telefônicos; receber chamados para atendimentos urgentes de ambulâncias, co-

municando-se através de rádio PX, registrando dados de controle; prestar informações rela-

cionadas com a repartição; responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento 

a utilizar; eventualmente, recepcionar o público; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: Carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas; 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; sujeito a plantões e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 1º Grau incompleto; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL:  TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 15 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

A DESCRIÇÃO SINTÉTICA: prestar assistência terapêutica e recreacional, aplicando mé-

todos e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a caacidade mental do 

paciente. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: executar atividades técnicas específicas de terapeuta ocupa-

cional no sentido de tratamento, desenvolvimento, recuperação, reabilitação de pacientes or-

tadores de deficiências físicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos criativos, manuais, 

mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as 

tarefas de acordo com as prescrições médicas; programar as atividades diárias do usuário 

AVDs, orientando o mesmo na execução dessas tarefas; elaborar e aplicar testes específicos 

para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar a família do usuário do 

serviço e a comunidade quanto às condutas teraêuticas a serem observadas para sua aceitação 

no meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtesee prótese; responsa-

bilizar-se por equipes auxiliares necessárias para a execução das atividades próprias  do cargo; 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Gerais: carga horária de quarenta (40) horas semanais. 

b) Especiais: o exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços à noite, fins de semana 

e dias feriados; trabalho interno e externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Curso de graduação em Terapia Ocupacional e registro no respectivo Conselho 

de Classe. 

b) Idade: mínima de 21 (vinte e um) anos, completos. 

c) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 
(Cargo criado pelo Art. 2° da Lei Complementar n° 027, de 08/08/2010) 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  13 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  receber e  guardar  valores; efetuar pagamentos. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: receber e  pagar  em  moeda corrente; receber, guardar e en-

tregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar 

selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado 

e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar, dar 

pareceres e encaminhar processos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar 

cheques bancários e executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: 2º Grau completo; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: declaração de bens e valores que constituem  o seu patrimônio, por ocasião da 

posse. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: VIGIA 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer vigilância em logradouros públicos e próprios munici-

pais. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: exercer a vigilância em locais previamente determinados; 

realizar ronda e inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar rou-

bos, incêndio, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; con-

trolar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob  sua vigilância, veri-

ficando, quando necessário as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e de-

mais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que  

tenha observado; responder às chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato co-

nhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar fun-

cionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 horas. 

b) ESPECIAL: sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e atendimento ao 

público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: Isento de escolaridade; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

                                                                         

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer funções de zeladoria e conservação de praças e pró-

prios municipais. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: zelar e cuidar da conservação de próprios municipais, tais 

como: unidade de recreação, escolas, praças e cemitérios; percorrer a área sob sua responsabi-

lidade, inspecionando no sentido de impedir incêndios e depredações; comunicar qualquer 

irregularidade verificada; efetuar pequenos consertos e providenciar nos serviços de manuten-

ção em geral; ter sob sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho 

bem como materiais de competição esportiva e outros; zelar pela limpeza e conservação de 

praças, recintos e prédios; solicitar e manter controle de materiais necessários à limpeza, ma-

nutenção e conservação de locais sob sua responsabilidade; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e 

feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município; sujeito a trabalho externo e 

desabrigado; atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) ESCOLARIDADE: Alfabetizado; 

b) IDADE: 18 (dezoito) anos completos; 

c) OUTROS: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
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ANEXO II 

ENQUADRAMENTO (ARTIGO 26, INCISO I) 

SITUAÇÃO EXISTENTE SITUAÇÃO PREVISTA 

 AGENTE ADMINISTARIVO 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

AGENTE DE SERV. COMPLEMENTA-

RES 

AGENTE DE TRÂNSITO 

ALMOXARIFE 

ANALISTA DE SISTEMAS 

ARQUITETO 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE SOCIAL 

ATENDENTE DE SAÚDE 

AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL 

AUXILIAR DE TESOUREIRO 

BIBLIOTECÁRIO 

BORRACHEIRO 

CALCETEIRO 

CARPINTEIRO 

CHAPEADOR 

CIRURGIÃO DENTISTA 

CONTADOR 

COZINHEIRA 

DESENHISTA 

ECONOMISTA 

ELETRICISTA 

ELETRICISTA DE VEICULOS 

ENCARREGADO DE USINA ASFÁLTICA 

ENFERMEIRO 

ENGENHEIRO  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

FARMACEUTICO / BIOQUIMICO 

FISCAL 

FISIOTERAPEUTA 

INSTALADOR HIDRÁULICO 

FONOAUDIOLOGO 

GARI 

MECÂNICO 

MÉDICO 

MÉDICO CLINICO GERAL 

AGENTE ADMINISTARIVO 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

AGENTE DE SERV. COMPLEMENTA-

RES 

AGENTE DE TRÂNSITO 

ALMOXARIFE 

ANALISTA DE SISTEMAS 

ARQUITETO 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE SOCIAL 

ATENDENTE DE SAÚDE (extinção) 

AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  

AUXILIAR DE SERV. GERAIS (extinção) 

AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL 

AUXILIAR DE TESOUREIRO 

BIBLIOTECÁRIO 

BORRACHEIRO 

CALCETEIRO 

CARPINTEIRO 

CHAPEADOR 

CIRURGIÃO DENTISTA 

CONTADOR 

COZINHEIRA 

DESENHISTA 

ECONOMISTA 

ELETRICISTA 

ELETRICISTA DE VEICULOS 

ENCARREGADO DE USINA ASFÁLTICA 

ENFERMEIRO 

ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

FARMACEUTICO / BIOQUIMICO 

FISCAL 

FISIOTERAPEUTA 

INSTALADOR HIDRÁULICO 

FONOAUDIOLOGO 

GARI 

MECÂNICO 

MÉDICO 

MÉDICO CLINICO GERAL 
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MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 

MÉDICO PEDIATRA 

MÉDICO PLANTONISTA 

MÉDICO VETERINÁRIO 

MESTRE DE OBRAS 

MONITOR 

MOTORISTA 

NUTRICIONISTA 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

PEDREIRO 

PINTOR 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

PSICÓLOGO 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

SERVENTE 

SOCIÓLOGO 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM PROCESS. DE DADOS 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

TELEFONISTA 

TESOUREIRO 

VIGILANTE 

ZELADOR 

MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 

MÉDICO PEDIATRA 

MÉDICO PLANTONISTA 

MÉDICO VETERINÁRIO 

MESTRE DE OBRAS 

MONITOR 

MOTORISTA 

NUTRICIONISTA 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

PEDREIRO 

PINTOR DE OBRAS 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

PSICÓLOGO CLÍNICO 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

SERVENTE 

SOCIÓLOGO 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

TÉCNICO CONTABIL 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM PROCESS. DE DADOS 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

TELEFONISTA 

TESOUREIRO 

VIGIA 

ZELADOR 
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ANEXO III 
 

CARGO EM COMISSÃO EIOU FUNÇÃO GRATIFICADA (CCIFG 06): ASSESSOR 

DE ENGENHARIA E CPORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI-

ENTE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) DESCRIÇÁO SINTÉTICA: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e 

conservação em geral, de obras e iluminação publica; organizar, planejar, dirigir e acompa-

nhar as atividades no âmbito do meio ambiente, fixando políticas, implementando ações e 

acompanhando seu desenvolvimento para certificar-se do cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos no plano municipal da política ambiental. 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de 

edificios públicos e obras complementares; estudar projetos; projetar, fiscalizar e dirigir traba-

lhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral, realizar perícias, avali-

ações, laudos e arbitramentos; examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer 

atribuições relativas a engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estru-

turas de concreto armado, aço e madeira; expedir notificações de autos de infração referentes 

a irregularidades por infringências as normas e posturas municipais, constatadas na sua área 

de atuação; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profis-

são; planejar, organizar, dirigir e acompanhar a execução das diretrizes traçadas no plano plu-

rianual, no que conceme a participação em programas e projetos de desenvolvimento ambi-

ental; planejar, organizar, dirigir e acompanhar a instituição de programas para atendimento 

das políticas ambientais local, objetivando a preservação e proteção ambiental na área do Mu-

nicípio; desenvolver e coordenar, quando solicitado, atividades alternativas; planejar, coorde-

nar, supervisionar e avaliar os planos e programas de preservação e recuperação do meio am-

biente; executar outras tarefas de direção, chefia e assessoramento conelatas. 

 

CONDIÇÓES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

b) ESPECIAL: O exercíc;io do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, 

sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção indi-

vidual fornecido pelo Município; sujeito a trabalho desabrigado. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) ESCOLARIDADE: Habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro Civil; 

b) IDADE: 21 (vinte e um) anos completos. 
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CARGO EM COMISSÃO EIOU FUNÇÃO GRATIFICADA (CCIFG 03): AUXI-

LIAR DE INSPEÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividade de nível médio, envolvendo a execução sob orien-

tação de trabalhos de agropecuária, inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, 

defesa sanitária rural. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Sob orientação, realizar inspeções periódicas de defesa sani-

tána animal nas agroindustrias municipais, zonas rurais e de trânsito, prestar assessoramento 

técnico às agroindústrias, atuar em questões legais a higiene de alimentos, atuar no combate a 

zoonoses, realizar coleta de materiais para exame e diagnóstico de acordo com normas prees-

tabelecidas, auxiliar médico veterinário e outros técnicos em tarefas simples, fazer o controle 

de guias de sanidade, fazer intimações e entrega de notificações aos infratores das leis, regu-

lamento e disposições administrativas da defesa sanitária animal, responsabilizar-se por equi-

pes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo e executar tarefas a-

fins.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária de trinta e cinco (35) horas semanais 

b) ESPECIAL: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço a noite, sábados, 

domingos e feriados; sujeito a trabalho externo desabrigado, bem como o uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual fornecidos pelo município e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: 

a) ESCOLARIDADE: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Agro-

pecuária - Técnico Nível Médio; 

c) IDADE: Mínima de 18 anos completos 
 

(Anexo acrescentado pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 010, de 28/03/20070 


