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ANEXO II - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

Ensino Fundamental Incompleto 
 

AUXILIAR DE LIMPEZA: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando 
pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender os cidadãos 
que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, 
encaminhando para quem possa melhor atendê-los. Executar serviços de limpeza urbana, conforme 
determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham 
a necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Fazer 
mudanças;Proceder a limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, 
lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais. Recolher o lixo a domicílio com os 
equipamentos disponíveis. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. 
Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos 
rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. 
Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; Executar faxinas em geral nos bens públicos. 
Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Proceder a apreensão 
de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia e guarda de 
bens públicos e tarefas correlatas. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões 
de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar 
se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas quando do 
encerramento do expediente. Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado, 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das 
autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar funcionários, quando 
necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 
superiores. 
 
AUXILIAR DE MECÂNICO: Examinar o veículo ou equipamentos rodoviários, inspecionando-os para 
determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos; Efetuar o desmonte, a 
limpeza e montagem de motores a diesel, peças de transmissão, diferencial e outras partes, segundo 
técnicas apropriadas; Proceder distribuição, ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando 
ferramentas manuais, instrumentos de mediação e controle e outros equipamentos para assegurar-
lhes seu bom funcionamento; Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos 
sistemas mecânicos dos equipamentos, utilizando ferramentas apropriadas para recondicioná-las a 
assegurar seu funcionamento; Testar o veículo ou equipamento, uma vez reparado, dirigindo-o para 
comprovar o resultado da tarefa realizada; Consertar peças de máquinas e equipamentos; 
Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; Fazer solda elétrica ou oxigênio; Converter ou 
adaptar peças; Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e 
equipamentos rodoviários; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e 
partes de automotores, magnetos, geradores e distribuidores; Esmerilhar e assentar válvulas, 
substituir buchas e mancais, ajustar anéis de segmento; Desmontar e montar caixas de mudanças; 
Recuperar e consertar hidrovácuos; Reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; 
Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais 
casos, carro guincho; Executar o chapeamento e pintura de veículos; Executar tarefas afins de 
interesse da municipalidade. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 
primando pela ordem no local de trabalho, atender os cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, 
prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor 
atendê-los. Executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem 
público, reparando os utensílios sempre que estes necessitarem de reparos para serem utilizados nas 
tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e 
materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários e 
determinada sua execução por superior. Fazer mudanças. Proceder a abertura de valas. Proceder a 
limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e 
detritos das ruas e prédios municipais. Recolher o lixo em domicílio com os equipamentos 
disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no 
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recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, 
lavagem e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas 
agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; 
Executar faxinas em geral nos bens públicos. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do 
equipamento utilizado. Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas 
correlatas. Exercer serviços de guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Controlar a entrada e 
saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando 
necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso 
estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições 
anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao 
imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Exercer 
tarefas afins ou determinadas por seus superiores. 
 
CARPINTEIRO: Executar trabalhos de carpintaria; Preparação de caixarias para construção civil; 
Conhecer e sugerir os tipos de materiais a serem empregados nas obras e reformas; Ter sob sua 
responsabilidade todas as ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento de seus trabalhos; 
Executar consertos em mesas e cadeiras das escolas municipais no período de recesso escolar; 
Proceder montagem e desmontagem de palanques; Executar tarefas afins de interesse da 
municipalidade. 
 
ENCANADOR: Executar trabalhos de encanador; implantação de redes de água, efetuar reparação 
de canos, caixas e bombas de água e quadro de comandos; Conhecer e sugerir os tipos de materiais 
a serem empregados nas obras e reformas; Ter sob sua responsabilidade todas as ferramentas 
necessárias para o bom desenvolvimento de seus trabalhos; efetuar ligações de água a novos 
consumidores; efetuar o corte do fornecimento de água mediante ordem superior; Executar tarefas 
afins de interesse da municipalidade. 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO: Auxiliar na Plantação e conservação de árvores, jardins, flores, 
arbustos e outras plantas da unidade de prestação de serviço, preparando terra, fazendo canteiros, 
plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários. Podar, roçar e 
capinar, limpar, enxertar e executar outros cuidados de jardinagem, em épocas adequadas, para 
assegurar seu desenvolvimento, atendendo todas as necessidades de sua unidade de prestação de 
serviços. Aplicar defensivos agrícolas em árvores e plantas contra insetos e pragas, bem como 
extinguir formigueiros. Efetuar a conservação das estufas de plantas. Fazer cercas vivas e conservá-
las. Realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho. Operar 
equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem. Zelar pela guarda, 
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas e equipamentos peculiares ao trabalho, bem 
como dos locais. Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação; Fazer coleta de 
lixo, efetuar serviços de capina em geral; Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias, 
logradouros públicos e próprios municipais; Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários, cuidar 
de currais, terrenos baldios e praças; Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer 
natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas. Executar tarefas afins de interesse da 
municipalidade. 
 
PEDREIRO: Efetuar a locação de pequenas obras; fazer alicerces; Levantar paredes de alvenaria; 
Fazer muro de arrimo; Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; Construir bueiros, fossas 
e pisos de cimento; Fazer artifícios em pedras, acimentados e outros materiais; Proceder e orientar a 
preparação de argamassa para junção de tijolos ou reboco de paredes; Preparar e aplicar caiação em 
paredes; Fazer blocos de cimento; Mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; 
Assentar marcos em portas e janelas; Colocar azulejos e ladrilhos; Armar andaimes; Fazer reparos 
em obras de alvenaria; Instalar aparelhos sanitários; Assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e 
outros; Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de 
construção; Operar com instrumentos de controle de medidas; Cortar pedras; Orientar e fiscalizar os 
serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; Dobrar ferro para armação de 
concretagem; Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 
 
VIGIA: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, responsabilizar-se pela 
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manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer serviços de vigia e guarda de bens 
públicos e tarefas correlatas. Atender os cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as 
informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-los. Exercer 
vigilância em locais previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, 
adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, 
jardins, materiais sob sua guarda etc.. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos 
portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. 
Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do 
encerramento do expediente. Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado, 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das 
autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar funcionários, quando 
necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 
superiores. 
 

ANEXO II 
 

Ensino Fundamental Completo  
 
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Executar trabalhos rotineiros de eletricista, 
colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando 
ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 
Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e 
materiais isolantes, testando posteriormente a ligação para completar o serviço de instalação; 
Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios lâmpadas, painéis, interruptores, 
disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras 
ferramentas, para atender as necessidades de consumo eficaz de energia; Realizar a manutenção e 
instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela 
organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; Executar 
a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e 
partes danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento; Supervisionar as tarefas executadas 
por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para 
assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança; Executar tarefas afins de 
interesse da municipalidade. 
 
MECÂNICO: Consertar peças de máquinas e equipamentos; Manufaturar ou consertar acessórios 
para máquinas; Fazer solda elétrica ou de oxigênio; Converter ou adaptar peças; Inspecionar e 
reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e equipamentos rodoviários; 
inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de automotores, 
magnetos, geradores e distribuidores; Esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas e mancais, 
ajustar anéis de segmento; Desmontar e montar caixas de mudanças; Recuperar e consertar 
hidrovácuos; Reparar máquinas movidas a óleo diesel, gasolina ou querosene; Socorrer veículos 
acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais casos, carro guincho; 
Executar o chapeamento e pintura de veículos; Examinar o veículo ou equipamentos rodoviários, 
inspecionando-os para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos; 
Efetuar o desmonte, a limpeza e montagem de motores a diesel, peças de transmissão, diferencial e 
outras partes, segundo técnicas apropriadas; Proceder distribuição, ajuste ou retificação de peças do 
motor, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de mediação e controle e outros equipamentos 
para assegurar-lhes seu bom funcionamento; Executar a substituição, reparação ou regulagem total 
ou parcial dos sistemas mecânicos dos equipamentos, utilizando ferramentas apropriadas para 
recondicioná-las a assegurar seu funcionamento; Testar o veículo ou equipamento, uma vez 
reparado, dirigindo-o para comprovar o resultado da tarefa realizada; Executar tarefas afins de 
interesse da municipalidade. 
 
MOTORISTA: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada de trabalho, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
Fazer reparos de emergência; Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar-
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se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não 
haver excessos que prejudiquem o veículo, a carga ou a segurança dos passageiros; 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 de interesse da municipalidade. 
 
OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO: Executar tratamento de água e esgoto dentro das normas de 
higiene e saúde pública; Preparar reagentes; Utilizar instrumentos de medição e controle; Registrar 
resultados de análises; Garantir cumprimento de normas de segurança; efetuar e/ou solicitar 
manutenção de máquinas e equipamentos; Efetuar controles do processo de tratamento da água e 
esgoto no município; Manter máquinas e equipamentos em condições de uso; Monitorar 
funcionamento de máquinas e equipamentos; Abastecer máquinas e equipamentos; Regular 
máquinas e equipamentos; Seguir procedimentos de qualidade; executar serviços gerais na rede de 
água e esgoto do município; executar outras tarefas afins. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS I: Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator de pneu, 
gradação de terrenos; transporte de carreta; roçadeiras etc... Guindastes, máquinas de limpeza de 
rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas e outros; 
Serviços de carregamento de caminhões, em cascalheiras, em dragas de areia, jazidas de pedras, 
entulhos e lixeiras; Abrir valetas e cortar taludes; Proceder escavações, transporte de terra, 
compactação, carregar caminhões, aterro e trabalho semelhante; Auxiliar no conserto de máquinas; 
Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; Efetuar 
reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 
Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS III: Operar máquinas rodoviárias e tratores de grande porte; Operar 
veículos motorizados, especiais, tais como: tratores de esteira e PC; Abrir valetas e portar taludes; 
Proceder a escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; Serviços 
de destocas, terraplanagem, aleiramentos; Abertura de cascalheiras e remoção de cascalhos; 
Remover entulhos e lixeiras; Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom 
funcionamento; Ajustar as correias transportadoras à ilha pulmão do conjunto de britagem; Efetuar 
reparos mecânicos e elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 
Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 

ANEXO II  
 

Ensino Médio e Técnico 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO: Examinar processos; redigir expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, 
instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; efetuar ou orientar o 
recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter 
atualizados os registros de estoque; realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos 
e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as necessidades do Município ou 
determinação superior. Revisar e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, 
declarações e dossiês. Controlar processo de admissão. Manter cadastro e controlar benefícios e 
vantagens oferecidas pela Prefeitura auxiliar na realização de estudos referentes a cargos e salários. 
Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da 
Prefeitura. Controlar e elaborar relatórios Analisar requisições de materiais. Emitir documentações 
contratuais e editais. Consultar preços no mercado e elaborar mapas comparativos; Controlar 
rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisar e conferir a 
emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controlar processo de 
admissão. Controlar sistema de treinamento. Verificar e providenciar as condições para a realização 
de eventos. Manter cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura; Auxiliar na 
realização de estudos referentes a cargos e salários. Exercer tarefas afins ou que sejam 
determinadas por seus superiores. 
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ASSISTENTE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO: Examinar processos; redigir expedientes 
administrativos, tais como memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto 
redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto 
e outros; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenamento e conservação de materiais 
e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; realizar trabalhos datilográficos, 
operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; Revisar e conferir a emissão de 
cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controlar processo de admissão. Manter 
cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura; auxiliar na realização de 
estudos referentes a cargos e salários. Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do 
arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. Controlar e elaborar relatórios; analisar requisições 
de materiais. Emitir documentações contratuais e editais. Consultar preços no mercado e elaborar 
mapas comparativos; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de 
pagamento. Revisar e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e 
dossiês. Controlar processo de admissão. Controlar sistema de treinamento. Verificar e providenciar 
as condições para a realização de eventos. Manter cadastro e controlar benefícios e vantagens 
oferecidas pela Prefeitura; Auxiliar na realização de estudos referentes a cargos e salários. Exercer 
tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 
 
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO: Compreende a categoria funcional com as atribuições de 
planejar, acompanhar, controlar e executar atividades de auditagem, execuções orçamentárias, 
financeiras, patrimoniais e de pessoal, emitir pareceres, estabelecer métodos e procedimentos de 
controles a serem adotados pelo município para a proteção do seu patrimônio, realizar estudos no 
sentido de estabelecer a confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações 
orçamentárias, contábeis e financeiras, bem como de sua eficácia operacional e sobre os pontos 
críticos do controle interno de responsabilidade dos administradores, verificar a situação física de 
bens patrimoniais, identificar fraudes e desperdícios decorrentes da ação administrativa, zelar pelo 
material, equipamento e ferramentas colocados sob sua guarda, observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho e outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, 
complementares e afins com o cargo. 
 
TÉCNICO EM MODALIDADES ESPORTIVAS: Planejamento, normatização, coordenação, execução 
e avaliação da política municipal do desporto, compreendendo o amparo ao desporto, promoção, 
documentação e difusão das atividades desportivas e a promoção do esporte amador; Incentivo ao 
desporto amador; Deliberação, normatização e implementação de assuntos voltados à política 
municipal de lazer e recreação; Valorização do lazer como forma de promoção social; Revitalização 
da prática esportiva em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades em todos os 
segmentos sociais; Articulação de ações da Administração Municipal, no sentido de orientá-las para a 
administração de estádios, praças de esportes e outros equipamentos esportivos; Articulação de 
ações da Administração Municipal, no sentido de orientá-las na inclusão e valorização de eventos e 
políticas públicas para a juventude e ao desporto amador; Exercício de outras competências 
correlatas, em razão de sua natureza. 
 

ANEXO II 
 

Técnico de Nível Superior 
 
ADVOGADO: Desenvolver juntamente com a Assessoria Jurídica/Procuradoria Jurídica do Município 
o suporte jurídico à Prefeitura em qualquer foro ou Juízo, por delegação específica do Prefeito; 
assessorar o Procurador Jurídico no exercício de suas funções; elaborar pareceres jurídicos, peças 
processuais e minutas, bem como realizar estudos e pesquisas de interesse do órgão; examinar os 
processos relativos às concessões de licenças e/ou afastamento aos servidores municipais, 
processos disciplinares, avaliações, e demais processos da Administração de Pessoal, com vista a 
assegurar a legalidade de concessão de tais benefícios e/ou penalidades; propor ao Procurador 
Jurídico a adoção de medidas que possam uniformizar a instrução dos processos administrativos; 
assessorar o Procurador Jurídico nos assuntos relativos à matéria de sua competência; prestar 
assessoramento às unidades da Prefeitura, em assuntos de natureza jurídica; proceder análise e 
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preparação de contratos convênios e acordos em que a Prefeitura seja parte; elaborar minutas de 
decretos, projetos de Lei, razões de veto e textos para publicação de atos oficiais; organizar e manter 
atualizado o Centro de Documentação Jurídica da Prefeitura nas áreas Fiscal, Legislativa, 
Administrativa, Fundiária e Assuntos complementares; participar de inquéritos administrativos e dar-
lhes orientação jurídica conveniente; defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do 
Município; Assessorar tecnicamente nas questões jurídicas, relativas à administração de recursos 
materiais, orçamentários, financeiros e de Recursos Humanos; Acompanhar o desenvolvimento, nos 
aspectos técnicos e operacionais, dos contratos, convênios e consórcios realizados pelo Município; 
participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; efetuar a 
cobrança judicial da Dívida Ativa; emitir, por escrito, os pareceres que lhes forem solicitados, fazendo 
os estudos necessários de alta indagação, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da 
doutrina, da legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente 
fundamentado e jurídico; responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, que 
interessarem ao Serviço Público Municipal; estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, 
de modo a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos; estudar, redigir e minutar 
termos de compromisso e responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, 
loteamentos, convênios, atos que se fizerem necessários à legislação municipal; estudar, redigir e 
minutar desapropriações, ações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 
transferências de domínio e outros títulos, bem como,  proceder ao exame dos documentos 
necessários à formalização dos títulos supracitados, proceder a pesquisa tendentes a instruir 
processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos. 
 
ANALISTA TRIBUTÁRIO: Verificar o cumprimento das leis tributárias; Exercer a fiscalização geral 
quanto à aplicação das leis nas áreas de sua competência; Exercer a fiscalização nas áreas de 
indústria, comércio e atividades rurais e prestação de serviços e no pertinente à aplicação e 
cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária municipal, Estadual e 
Federal, resguardados as áreas de abrangência dos Termos de Convênios, fazendo inclusive 
notificações e embargos; Exercer o controle em postos de embarque;  Executar sindicâncias para 
verificação das alegações decorrentes de requerimentos de  revisões, isenções, imunidade e pedidos 
de baixa de inscrição; Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos 
ao pagamento de tributos municipais; Orientar os contribuintes quanto às legislações tributárias 
municipais; Coordenar projetos de tributação municipal e revisão de código tributário; Intimar 
contribuintes  ou responsáveis, lavrar autos de infração; Proceder quaisquer diligências; Prestar 
informações e emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades; Executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; 
preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; 
orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a 
dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos a assistindo os 
familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; 
fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da 
família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais, em grupo ou individualmente, 
sobre o tratamento adequado; supervisionar o Serviço Social através das agências; orientar nas 
seleções sócio-econômicas para a concessão de auxílios e ou amparo pelos serviços de assistência 
à velhice, à infância abandonada, a cegos etc.; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a 
planejamento habitacional nas comunidades; executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas, conforme a necessidade do Município. 
 
CONTADOR: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar, quanto ao aspecto 
redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto 
e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de 
imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar 
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trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar 
tarefas afins conforme as necessidades do Município ou determinação superior. Controlar rescisões 
de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de 
cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de admissão. Controla 
sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém 
cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliar na realização de 
estudos referentes a cargos e salários.Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do 
arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. Supervisionar serviços de reprografia. Controlar e 
elaborar relatórios sobre a frota de veículos da Prefeitura e locados. Analisar orçamento de veículos 
acidentados; efetuar estudos que determinem o momento de renovação da frota. Providenciar 
licitação para conserto de veículos. Analisar requisições de materiais. Negociar preço e condições de 
fornecimento de materiais ou serviços. Controlar contratações de investimentos, preços praticados e 
incentivos fiscais. Inspecionar materiais de suprimento automático e compras programadas. Efetuar 
conciliação e consistência de inventários. Emitir documentações contratuais e editais. Consultar 
preços no mercado e elaborar mapas comparativos. Analisar e emitir parecer conclusivo sobre 
compras. Controlar extratos bancários, dados financeiros, documentos inerentes e arrecadação 
bancária, autorização de pagamentos, cauções, adiantamentos e transferências de numerários, 
contratos de investimentos, contas bancárias. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: Elaborar e executar projetos de arquitetura, estrutura, elétricos e 
hidrossanitários; fiscalizar obras e serviços; realizar especificações e quantificações de materiais; 
realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de plano diretor do Município; 
examinar projetos e proceder vistorias de construções e obras; realizar assessoramento técnico; 
emitir parecer sobre questões de sua especialidade; realizar e executar outras atividades afins; 
executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA: Fazer a apreciação de condições ambientais e a identificação dos 
fatores de risco, que nos domínios da água, ar, sol e habitação condicionam os estados de saúde da 
comunidade, em colaboração com outros profissionais de saúde, quando necessário; Emitir 
pareceres sanitários; Realizar inquéritos sanitários e outros estudos no domínio do ambiente; Realizar 
inspeções e vistorias sanitárias; Cooperar na elaboração de regulamentos sanitários e posturas 
municipais. Organizar e coordenar programas de monitoramento e vigilância dos fatores ambientais 
com incidência na saúde humana; Planejar as atividades constantes nos programas aprovados para 
o setor, coordená-las e avaliá-las; Participar no planejamento, coordenação e avaliação de programas 
de saúde ambiental; Promover e colaborar com outros organismos oficiais no estabelecimento de 
indicadores e normas de qualidade relativas aos fatores ambientais com incidência na saúde humana 
e na elaboração de diplomas técnico-normativos no domínio da saúde ambiental, quer a nível 
nacional quer internacional; Elaboração de metodologias apropriadas à avaliação da exeqüibilidade e 
do rendimento dos programas de controlo e das medidas tomadas com vista à proteção da saúde e 
do bem-estar do homem; Cooperar em programas de investigação. Participar na definição das 
políticas de saúde ambiental; Planejar, coordenar e avaliar programas de saúde ambiental; Promover 
e participar na estruturação, atualização e organização dos serviços ou núcleos; Participar no 
planejamento de programas de saúde ambiental levados a efeito por organismos oficiais; Emitir 
pareceres técnico-científicos no âmbito da saúde ambiental. Executar outras atividades afins de 
interesse da Prefeitura. 
 
PSICÓLOGO: O Psicólogo tem a função básica da gestão territorial da proteção básica, organização 
dos serviços ofertados no CRAS. Tanto a composição dos servidores, como dos profissionais 
responsáveis é regulamentada pela Norma Operacional Básica de recursos Humanos do SUAS - 
NOB/RH/SUAS  e depende do número de famílias referenciadas no CRAS. Controlar o 
desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, 
tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho dos 
trabalhos; avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável pelas diversas 
ações, para detectar falhas e propor melhorias; elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos prestados e os resultados atingidos, informando ao superior imediato para uma avaliação 
política de governo e; executar tarefas afins de interesse do programa e da municipalidade. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 
 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 35631103 www.paranaita.mt.gov.br 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir 
expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao 
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de 
decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 
de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar 
trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar 
tarefas afins conforme as necessidades do Município ou determinação superior; Controlar rescisões 
de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento; Revisar e conferir a emissão de 
cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês; Controlar processo de admissão; Controlar 
sistema de treinamento; Verificar e providenciar as condições para a realização de eventos; Manter 
cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura; Auxiliar na realização de 
estudos referentes a cargos e salários; Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do 
arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura; Supervisionar serviços de reprografia; Controlar e 
elaborar relatórios e a frota de veículos da Prefeitura e locados; Analisar orçamento de veículos 
acidentados; efetuar estudos que determinem o momento de renovação da frota; Providenciar 
licitação para conserto de veículos; Analisar requisições de materiais; Negociar preço e condições de 
fornecimento de materiais ou serviços; Controlar contratações de investimentos, preços praticados e 
incentivos fiscais; Inspecionar materiais de suprimento automático e compras programadas; Efetuar 
conciliação e consistência de inventários; Emitir documentações contratuais e editais; Consultar 
preços no mercado e elabora mapas comparativos; Analisar e emite conclusivo sobre compras; 
Efetivar compras; Controlar extratos bancários, dados financeiros, documentos inerentes e 
arrecadação bancária, autorização de pagamentos, cauções, adiantamentos e transferências de 
numerários, contratos de investimentos. 
 
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO: O Controlador Interno Municipal está sujeito à orientação 
normativa e à supervisão técnica da Secretaria Municipal Planejamento e Finanças e da Secretaria 
Municipal de Administração e da Controladoria Municipal, acompanhar e avaliar a execução dos 
programas de governo, zelando pelo cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas, bem como 
pela adequação do gerenciamento empreendido; assessorar a Diretoria Colegiada, os titulares das 
demais unidades organizacionais e os gerentes responsáveis por programas e ações desenvolvidos 
pela Administração, bem como as unidades auditadas, no que se refere a controle interno; verificar a 
execução orçamentária quanto à conformidade, aos limites e às destinações estabelecidas na 
legislação pertinente; assessorar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoas, bem 
como a dos demais sistemas administrativos e operacionais, examinando os resultados quanto à 
economicidade, eficiência, eficácia, legalidade e legitimidade dos atos; acompanhar e apoiar os 
órgãos de controle interno e externo da União, no exercício de sua missão institucional, nas ações 
junto à Administração Municipal ou de seu interesse; orientar subsidiariamente os dirigentes quantos 
aos princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; examinar e 
emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual e as tomadas de conta especiais; Elaborar e 
acompanhar o Plano Anual de Atividades das Auditorias Internas, conforme as normas estabelecidas 
pela Controladoria Municipal. No exercício das competências a que se refere a Controladoria 
Municipal, o Controlador observará como padrão de legalidade das atividades funcionais, para todos 
os fins, os pareceres emitidos pela Procuradoria Municipal e pela Assessoria Jurídica do Município ou 
equivalente. Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 
 
 

Paranaíta MT, 03 de agosto de 2010 
 

Sr. Itagiba Dela Jiustina  
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 
 

Dr. Pedro Hideyo Miyazima 
Prefeito Municipal 


