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LEI MUNICIPAL N.º 446, DE 12 DE MAIO DE 2006. 
 

Dispõe sobre o quadro de cargos e funções de 
carreira no Município, estabelece o novo plano de 
carreira dos servidores públicos Municipais, e da 
outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do 
Sul, República Federativa do Brasil. 
 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte LEI: 
 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º - Para os fins desta Lei, são adotados os conceitos a seguir relacionados: 

 
I. Carreira: agrupamento de cargos compostos por funções, constituindo a 

trajetória de desenvolvimento profissional dos servidores; 
II. Categoria Funcional: é o agrupamento de cargos, conforme o nível de 

instrução exigida, com atribuições e nível de responsabilidades semelhantes; 
III. Cargo: unidade básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, criado 

por lei, com denominação própria e pagamento pelos cofres do Município, com 
provimento mediante aprovação em Concurso Público de provas ou de provas e 
títulos; 

IV. Classe: a graduação de retribuição pecuniária de cada cargo, dentro do seu 

respectivo padrão e categoria funcional, constituindo a sua linha de promoção; 
V. Padrão: a identificação numérica do valor do vencimento do cargo; 

VI. Nível: grau de instrução exigida para exercício dos cargos; 
VII. Enquadramento: a localização do servidor dentro do quadro administrativo, de 

acordo com a sua categoria funcional, e padrão de vencimentos;  
VIII. Provimento: ato de nomeação de uma pessoa para exercer um cargo público, 

atendidos os requisitos para a investidura; 
IX. Progressão: passagem do servidor estável e em efetivo exercício, de uma 

classe salarial para outra de maior valor, dentro do mesmo Cargo; 
X. Tabela de Vencimento: identifica os valores pagos a título de vencimento 

base; 
XI. Vencimento Base (VB): retribuição financeira pelo efetivo exercício do Cargo, 

dentro da sua respectiva classe, conforme fixado em lei; 
XII. Remuneração: vencimento base, mais as vantagens financeiras 

regulamentadas; 
XIII. Servidor Efetivo: pessoa legalmente investida no cargo/função, mediante 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
XIV. Estágio Probatório: período de apuração dos requisitos necessários à 

confirmação do servidor na função/cargo para o qual foi nomeado, de acordo 
com as normas constitucionais vigentes; 

XV. Servidor Estável: servidor efetivo aprovado no estágio probatório; 
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XVI. Capacitação Profissional: é o processo didático-pedagógico oferecido pelo 
Município, ou por iniciativa própria dos servidores, conforme regramento 
municipal, visando a qualificação profissional. 

XVII. Vencimento de Referência (VR): é o valor utilizado como base de cálculo do 

vencimento de cada uma dos cargos, após a sua multiplicação pelo respectivo 
coeficiente de referência. 

XVIII. Coeficiente de Referência (CR): é o índice utilizado para o cálculo do 
vencimento base de cada um dos cargos; 

XIX. Merecimento: é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo 
e se evidência pela forma eficiente, dedicada e leal que executa as suas 
atribuições, bem como pela assiduidade, pontualidade e disciplina. 

XX. Serviço Público Efetivamente Prestado ao Município: é o exercício regular 

das atividades atinentes ao cargo, de acordo com as regras estabelecidas no 
Estatuto dos Servidores. 

 
Art. 2º - O quadro de Servidores de Carreira do Município é composto pelas 

seguintes categorias funcionais: 
 

I. Básico Geral - BGR; 
II. Básico Profissional - BPR; 

III. Auxiliares de Ensino – AED; 
IV. Técnico Básico - TBA; 
V. Técnico Especial - TES; 

VI. Superior - SUP. 
 

Parágrafo Único - A quantidade, o enquadramento dentro das categorias 

funcionais, e as respectivas atribuições de cada um dos cargos, passam a ser regulados 
pelo anexo I da presente Lei. 
 

Título II 
Dos Vencimentos e da Remuneração 

 
Art. 3º - O valor do Vencimento Básico (VB) de cada um dos cargos, dentro da 

tabela de progressão na carreira, será obtido através da multiplicação do Coeficiente de 
Referência (CR), dentro da sua respectiva classe e padrão de remuneração, pelo valor do 
Vencimento de Referência (VR), através da seguinte fórmula: VB = CR x VR.  

 
 Parágrafo único – para efeito do previsto no anexo primeiro desta Lei, é fixado 
como Vencimento de Referência (VR), o valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 
reais). 

 
 Art. 4º - O Coeficiente de Referência de cada um dos cargos, e a tabela de 
progressão dos servidores do quadro de carreira do Município estão previsto na Tabela 1 
do anexo II da presente Lei. 

 
 Art. 5º - A promoção e respectiva progressão funcional de cada um dos cargos 
que compõe o quadro de servidores de carreira do Município, ocorrerá com a mudança de 
classe. 
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 § 1º - A mudança respeitará o critério de tempo de permanência mínimo em cada 
classe, e ao merecimento do servidor. 
 § 2º - O tempo de permanência mínimo em cada uma das cinco classes que 
compõe a tabela de progressão dos servidores de carreira do Município é de 5 (cinco) 
anos. 

 
 Art. 6º - Todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe. 

 
 § 1º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do 
tempo de exercício para fins de promoção sempre que o servidor: 
 

I. Somar 02 (duas) penalidades de advertência; 
II. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

III. Completar 03 (três) faltas injustificadas ao serviço; 
IV. Somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do 

horário marcado para término da jornada. 
 
 § 2º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, 

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

 Art. 7º - Suspende a contagem do tempo para fins de promoção: 
 

I. As licenças e afastamentos sem direito à remuneração; 
II. As licenças para tratamento de saúde no que excederem a 90 (noventa) dias, 

mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidentes em serviço. 
 

 Art. 8º - A promoção terá vigência a partir do mês seguinte a aquele em que o 
servidor completar o tempo de exercício exigido. 

 
 Art. 9º - Vencido o estágio probatório, os servidores do quadro de carreira do 

Município, receberão adicional por tempo de serviço à razão de 1% (um por cento), por 
cada ano de serviço público efetivamente prestado ao Município, incidente sobre o 
vencimento do funcionário ocupante de cargo efetivo. 

 
 § 1º - O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o 
anuênio. 
 § 2º - Não farão jus ao anuênio os servidores estágio probatório, que não será 
contado para cálculo do adicional, ressalvado àqueles que já fizerem jus ao recebimento 
desta gratificação na data de publicação desta Lei. 

 
 Art. 10º - Os servidores do quadro de carreira do Município receberão adicional 

por capacitação profissional conforme previsão na Tabela 2 do anexo II desta Lei. 
 

 § 1º - Os percentuais previstos na tabela citada no caput deste artigo, incidirão 
sobre o vencimento básico dos servidores que cumprirem os critérios de titulação. 
 § 2º - Para efeito deste artigo, somente serão aceitos títulos vinculados 
diretamente à área de formação e atuação do cargo, conforme regulamento próprio 
publicado em ato do poder executivo. 
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 § 3º - Para efeito deste artigo, não serão aceitos títulos de áreas diversas do 
cargo exercido pelo servidor. 
 § 4º - O servidor fará jus ao adicional no mês subseqüente ao que comprovar a 
obtenção do título à administração Municipal. 
 § 5º - O adicional previsto neste artigo não servirá de base de cálculo para 
quaisquer outros adicionais previstos em Lei ou ato normativo. 

 
Título III 

Das Regras de Transição 
 

Art. 11 – Aos servidores ocupantes dos cargos declarados em extinção é 
facultada a reopção para o cargo do novo regime, conforme previsão do anexo III. 

 
§ 1º – Os servidores efetivos do quadro de carreira do Município deverão 

realizar a opção de regime da data de publicação desta Lei, até a entrada em vigor do 
novo plano de carreira.  

§ 2º - Os servidores que não optarem pelo novo regime no prazo fixado no 
parágrafo anterior, quando da entrada em vigor do novo plano, continuarão a realizar as 
suas atividades sob a regência dos regimes estatutário e celetista em extinção. 

 
Art. 12 – Ao servidor ocupante de cargo declarado em extinção que optar pelo 

cargo ofertado na nova carreira, é garantida a irredutibilidade de vencimentos, a 
contagem de tempo de serviço e a percepção do respectivo adicional de tempo de 
serviço. 

 
Art. 13 – Fica liberado o recebimento do saldo do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, para os servidores submetidos ao regime contratual da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que optarem pelo novo regime de carreira nos 
termos desta Lei. 

 
TÍTULO IV 

Do Ingresso de Servidores na Carreira 

 
Art. 14 – Ressalvadas as hipóteses previstas no Título III desta Lei, e as de 

contratação temporária para atendimento excepcional de interesse público, nos termos de 
legislação específica, o ingresso de servidores no quadro de carreira do Município 
somente ocorrerá mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 
Parágrafo único: O cargo de Agente Comunitário de Saúde será provido 

através de prévio processo seletivo público, nos moldes da Emenda Constitucional nº 51, 
de 14 de fevereiro de 2006. (Redação dada pela Lei Municipal nº 486, de 18 de dezembro 
de 2007.) 

 
Parágrafo único: Os cargos de Agente Comunitário de Saúde, criado pela 

Lei Municipal nº 486/2007, e de Agente de Combate às Endemias serão providos através 
de prévio processo seletivo público, nos moldes da Lei Nº 11.350 de 5 de outubro de 
2006. (Redação dada pela Lei Municipal nº 507, de 30 de dezembro de 2008.) 
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TÍTULO V 
Das Disposições Finais 

 
 Art. 15 – O Município promoverá programa interno de capacitação dos servidores 

municipais. 
 

 Art. 16 - A presente Lei não abarca o Plano de Carreira dos servidores do 
magistério, que será regido por Lei específica. 

 
 Art. 17 – Ressalvada as hipóteses previstas pelo caput e pelo § 1º do art. 11, que 

entram em vigor na data de publicação desta Lei, esta Lei e seus anexos entram em vigor 
em 01 de maio de 2006, revogando as disposições em contrário. 
 
 Parágrafo único. Para efeito da realização de concurso público, o art. 2º e o 

anexo I, entram em vigor na data de publicação desta Lei. 
 
GABINETE DO PREFITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, 12 DE MAIO DE 
2006. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOÃO GENUINO PALLADINO MACHADO 
                                                                            Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 

 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpre-se. 
 
 
 
 
 
   
 
 CLÁUDIO DOS SANTOS MORAES 
Secretário Municipal de Administração 
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Tabela 1 – CATEGORIA FUNCIONAL: BÁSICO GERAL – BGR 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Agente de 
Serviços Gerais 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries) 

Exercer todas as atividades auxiliares manuais gerais, como atuar como servente e 
operário na execução de obras e projetos, limpeza e manutenção de instalações do 

serviço público, máquinas e veículos, serviços auxiliares em viveiros municipais, 
como plantio e rega de plantas, serviço de ajardinamento, auxiliar nos serviços de 

pavimentação, auxiliar nos serviços de topografia e nivelamento, auxiliar em 
serviços de pintura, auxiliar de pedreiro e carpinteiro, dentre outras atividades 

atinentes ao cargo. 

113 (8) BGR – PI 

Cozinheiro   03 (8) BGR – PI 

Servente/Mere
ndeira 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries) 

Elaborar e servir a merenda das escolas, zelar pela manutenção e limpeza das 
cozinhas escolares, zelar pelo bom armazenamento dos alimentos utilizados na 

merenda escolar, controlar o prazo de validade dos alimentos utilizados na merenda 
escolar, trabalhar na manutenção e limpeza das escolas, dentro outras atividades 

atinentes ao cargo. 

154 (8) BGR – PI 

Tratorista Fundamental 

Completo com 

carteira nacional de 
habilitação 

Operar os tratores da frota municipal, zelar pela manutenção destes equipamentos, 

dentre outras atribuições atinentes ao cargo. (Revogado pela Lei nº 774, de 01 de 
julho de 2016) 

07 BGR – PII 

 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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Tabela 2 – CATEGORIA FUNCIONAL: BÁSICO PROFISSIONAL – BPR 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Carpinteiro Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Realizar todos os serviços de carpintaria, como por exemplo, construção de móveis e 
equipamentos de madeira, limpeza, preparo, polimento e descupinização da 

bandeira, construção de janelas, casas e aberturas de madeira, e outras atividades 
atinentes ao cargo.  

05 (8) BPR – PIII 

Agente de 
Execução e 

Manutenção de 
Extensão de 

Redes de 
Esgoto (8) 

  09 (8) BPR - PIII (8) 

Agente de 
Serviços 

Funerários (8) 

  13 (8) BPR - PIII (8) 

Pedreiro Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 

Séries) 

Realizar serviços de construção civil, trabalhos de alvenaria, concretos e outros 

materiais para construção, reconstrução e demolição de obras e edifícios, como 

levantar paredes, abrir entradas para portas e janelas, colocar telhas, azulejos, 
louças sanitárias e ladrilhos, cortar pedras, armar formas para fabricação de tubos, 

dentre outras atividades atinentes ao cargo.  

24 (8) BPR – PIII 

Calceteiro Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 
Séries) 

Realizar serviços de calcetaria, como corte, polimento e limpeza de pedras, 

colocação de pedras e pisos em pavimento de vias, passeios, praças e demais 
logradouros públicos, realizar todas as demais atividades atinentes ao cargo 

16 (8) BPR – PIII 

Mecânico de 
máquinas 

pesadas 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Série) 

Realizar todas as atividades de mecânica e manutenção de máquinas, orientar a 
aquisição de peças e máquinas, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

05 (8) BPR – PIII 

Mecânico de 

veículos 

Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 
Séries) 

Realizar todas as atividades de mecânica e manutenção de caminhões e automóveis, 

orientar a aquisição de peças de automóveis e caminhões, dentre outras atividades 
atinentes ao cargo. 

05 (8) BPR – III 

Eletricista Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Realizar serviços elétricos e de manutenção elétrica, realizar todas as atividades 
necessárias ao bom andamento do serviço como abrir e fechar paredes onde 

encontra-se a instalação, e todas as demais atinentes ao cargo. 

08 (1) 13 (8) BPR – PIII 

Mecânico 
Chapeador 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Realizar serviços de mecânica, chapeamento e pintura de veículos e máquinas, 
recuperação da lataria de veículos, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

02 (8) BPR – PIII 

Borracheiro Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 
Série)  

Realizar serviços de borracharia em máquinas, caminhões, automóveis e demais 

veículos municipais, recuperar câmaras e pneus, dentre outras atividades atinentes 
ao cargo. 

03 (8) BPR – PIII 

Soldador Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Realizar todos os serviços de soldagens em peças, equipamentos, veículos e 
instalações, e demais serviços atinentes ao cargo. 

08 (8) BPR – PIII 

Pintor Séries Iniciais Realizar serviços de pintura em todos os níveis, inclusive de prédios, placas de 10 (1) 16 (8) BPR – PIII 
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Completo (1ª a 4ª 
Séries)  

sinalização, estruturas metálicas, veículos, realizar todas as medidas preparatórias 
para a pintura, como limpeza e lixamento, dentre outras atividades atinentes ao 

cargo. 

Mecânico 
Lubrificador 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Realizar serviços de mecânica, lubrificação e limpeza de veículos, máquinas, 
caminhões, e demais equipamentos da prefeitura municipal, e realizar todas as 

demais atividades atinentes ao cargo. 

02 (8) BPR – PIII 

Bombeiro 

Hidráulico 

Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 
Séries)  

Realizar todos os serviços necessários para a instalação, remoção e renovação de 

encanamentos e instalações hidráulicas, como por exemplos abrir e fechar paredes, 
vias e calçadas, instalar canos e conexões, bem como demais atividades atinentes 

aos cargo. 

03 (8) BPR – PIII 

Mecânico 

Eletricista 

Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 
Séries) 

Realizar todos os serviços mecânica, de instalação e manutenção de sistemas 

elétricos em automóveis, máquinas e demais veículos automotores, e demais 
atividades atinentes ao cargo. 

03 (1) 05 (8) BPR – PIII 

Marinheiro Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries)  

Atuar na operação de barcos, lanchas, e outros veículos de navegação do município, 
no convés e nas máquinas da embarcação, dentre outras atribuições atinentes ao 

cargo. 

13 (8) BPR – PIII 

Motorista Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries) e Carteira 
Nacional de 

Habilitação classe B 

Conduzir os veículos automotores da prefeitura, zelar pela segurança e manutenção 
dos mesmos, dentre outras atividades atinentes ao cargo 

41 (8) BPR – PIV 

Motorista 

Condutor 
Fluvial 

  13 (8) BPR - PIV 

Agente 
Comunitário de 

Saúde (6) 

Ensino Fundamental O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde: I – a utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; II - a 

promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; III – o registro, 
para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; IV – o estímulo à 
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a áreas da saúde; V 

– a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 
risco à família e VI – a participação em ações que fortaleçam os elos entre o saúde e 

outras políticas que promovam a qualidade de vida.  

97 (8) BGR – PI (6) 
BPR – PIV 

Agentes 
Comunitários 

de Saúde. 
Agentes de 

Combate às 
Endemias.(5) 

Ensino Fundamental O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 
federado. 

49 (8) BGR – PI (6) 
BPR – PIV 
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Motorista 
categoria D (7) 

 
Séries Iniciais 

Completo (1ª a 4ª 

séries) e Carteira 
Nacional de 

Habilitação 
categoria D. 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de pessoas, de urgência e 
emergência e de cargas em viagens dentro e fora do território nacional; Examinar as 

ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, o número de 

viagens e outras instruções para programar sua tarefa; Preencher relatórios de 
utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, horário de saída e 

chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho; Encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; Manter-

se atualizado com as normas e legislação de trânsito; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função; Recolher o veículo a garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 

porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; Promover o abastecimento 

de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
equipamentos de sinalização sonora e luminosa, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas 

bem como a calibração dos pneus; Controlar prazos ou quilometragem para 
revisões; Solicitar manutenção quando necessário. 

 

10 BPR – PIV 

 
(1) (Redação dada pela Lei Municipal nº 693, de 13 de maio de 2014.) 
(5) (Redação dada pela Lei Municipal nº 715, de 08 de outubro de 2014.) 
(6) (Redação dada pela Lei Municipal nº 720, de 06 de novembro de 2014.) 
(7) (Redação dada pela Lei Municipal nº 726, de 10 de dezembro de 2014.) 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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Tabela 3 – CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIARES DE EDUCAÇÃO – AED 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Motorista 
Transporte 

Escolar 

Séries Iniciais 
Completo (1ª a 4ª 

Séries) e Carteira 
Nacional de 

Habilitação classe D 

Conduzir veículos de transporte escolar, zelar pela guarda e segurança dos mesmos, 
conduzir demais veículos da prefeitura quando receber determinação administrativa 

para tal, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

22 (1) 36 (8) AED – PV 

Monitor Escolar   32 (8) AED – PV 

Monitor para 
Transporte 

Escolar 

  49 (8) AED – PV 

Auxiliar de 

Educação 
Infantil 

Diploma de Ensino 

Médio 

Auxiliar o trabalho dos professores de educação infantil, nas escolas e creches 

municipais, dar suporte administrativo às escolas de educação infantil, dentre outras 
atividades atinentes ao cargo. 

15 (8) AED – PV 

Secretário de 

Escola 

Diploma de Ensino 

Médio 

Com as atribuições de desenvolver todas as atividades necessárias ao bom andamento 

dos serviços administrativos escolares, redigir documentos, organização pastas, 
arquivos e documentos, fazer lançamentos em livros de registros, realizar o 

atendimento da população, inclusive o telefônico, serviços de almoxarifado, digitar e 
datilografar documentos e informações, dar suporte administrativo a todos os 

departamentos e secretarias da administração municipal, operar computador, 
secretariar serviços de departamentos, protocolizar documentos e requerimentos, e 

outras atividades administrativas gerais para as quais for designado; 

19 (8) AED – PV 

 
(1) (Redação dada pela Lei Municipal nº 693, de 13 de maio de 2014.) 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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Tabela 4 – CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO BÁSICO – TBA 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Agente 
Administrativo 

Diploma de ensino 
médio 

Profissional com formação e diploma de nível médio, com as atribuições de 
desenvolver todas as atividades necessárias ao bom andamento dos serviços 

administrativos do município como, redigir documentos, organização pastas, 
arquivos e documentos, fazer lançamentos em livros de registros, realizar o 

atendimento da população, inclusive o telefônico, serviços de almoxarifado, digitar 
e datilografar documentos e informações, dar suporte administrativo a todos os 

departamentos e secretarias da administração municipal, operar computador, 
secretariar serviços de departamentos, protocolizar documentos e requerimentos, 

e outras atividades administrativas gerais para as quais for designado; 

146 (8) TBA – PVI 

Agente de 

Controle de 
Transporte e 

Trânsito 

  16 (8) 29 (8) TBA – PVI 

Auxiliar de 

Consultório 
Dentário 

  11 (8) TBA – PVI 

Operador de 

Máquinas 
Pesadas 

Ensino Fundamental 

Completo e respectiva 
carteira de 

habilitação. 

Operar máquinas rodoviárias, de terraplanagem, agrícolas, tratores, equipamentos 

móveis, zelar pela manutenção das respectivas máquinas, dentre outras 
atribuições atinentes ao cargo. 

18 (1) TBA – PVI 

Agente de 

Controle de 
Transportes e 

Trânsito 

Diploma de Ensino 

médio. 
Diploma de Ensino 

Médio e Carteira 
Nacional de 

Habilitação – CNH - 
categoria A e B. (2) 

Exercer o poder de polícia administrativo para o controle de infrações na área de 

transportes e trânsito, como por exemplo o funcionamento dos serviços de 
transporte e o cumprimento das regras previstas no Código Brasileiro de Trânsito, 

normas do DETRAM e DENATRAM, dentre outras questões relativas ao tema, com 
poderes para lavrar autos de infração, notificações, lacrar, interditar e suspender 

atividades, e todas as demais atividades típicas do exercício do poder de polícia 
administrativo. 

Executar operações de trânsito, objetivando a fiscalização do cumprimento do 

Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações vigentes municipais, estaduais e 

federais, atuando com poderes de polícia administrativa; realizar “blitz” e outras 

operações de fiscalização, visando coibir e autuar as irregularidades e infrações 

dentro de suas atribuições, entre elas: excesso de velocidade – radar-móvel, 

circulação de transportes de cargas perigosas, excesso de dimensões e materiais 

poluentes não autorizados, circulação de transportes escolares e fretamento 

conforme resolução municipal específica, circulação de veículos pesados em locais 

e horários impróprios, estacionamento e parada de veículos e similares em locais 

proibidos; desobstrução de vias por acidentes, filas duplas e outros; desenvolver 

24 (2) TBA – PVI 
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monitoramento do trânsito e outras operações de natureza educativas; autuar 

infratores nos termos da legislação específica; participar de estudos, cursos, 

seminários, simpósios e reuniões referentes ao trânsito; escoltar veículos de 

autoridades, de cargas superdimensionadas, perigosas ou indivisíveis nos limites 

do Município, quando necessário; atuar, desenvolvendo atividades de orientação, 

educação e fiscalização, quando da realização de eventos em datas 

comemorativas, orientando veículos, pedestres e ciclistas; conduzir viaturas 

oficiais do Município, desde que estejam autorizados e sejam habilitados para tal; 

orientar, inspecionar e executar a fiscalização em calçamentos e logradouros 

públicos, sinaleiras, veículos que fazem o transporte regulamentado pelo 

município, entre eles transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, taxi, 

mototáxi, transporte sob regime de fretamento e carga a frete, entre outros, 

terminais, tarifas, itinerários, tabelas e horários, bem como quanto ao estado de 

conservação, segurança e higiene dos veículos; fiscalizar a operação de embarque 

e desembarque dos usuários de ônibus urbanos e interurbanos; verificar o número 

de ônibus em serviço, exercendo o controle das estações ordenadoras e terminais 

de ônibus; controlar a lotação de passageiros; verificar a documentação de 

motoristas e colaboradores em serviço; exercer o controle em pontos de 

embarque de táxis; verificar a documentação de elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e sugerindo 

medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 

sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas. (2) 

Técnico de 

Controle 
Tributário 

Diploma de Ensino 

Médio, ou Técnico 
Médio. 

Exercer o poder de polícia administrativo para o controle de infrações na área 

fiscal e tributária, como por exemplo, lançamento tributário, emissão de notas 
fiscais, validade de alvará, recolhimento de tributos, dentre outras questões 

relativas ao tema, com poderes para lavrar autos de infração, notificações, lacrar, 
interditar e suspender atividades, dentre outras atividades típicas do exercício do 

poder de polícia administrativo. 

24 (8) TBA – PVI 

Técnico de 

Controle 
Sanitário 

Diploma de Ensino 

Médio e Técnico Médio 
com inscrição no 

Conselho Profissional. 

Exercer o poder de polícia administrativo para o controle de infrações na área de 

saúde e sanitária, como por exemplo a existência de licença sanitária, produção 
de alimentos e produtos foras das normas sanitárias, ou que provoquem riscos à 

saúde, controle de posturas municipais, controle de zoonozes, controle de 
infrações ambientais, dentre outras questões relativas ao tema, com poderes para 

lavrar autos de infração, notificações, lacrar, interditar e suspender atividades, 
dentre outras atividades típicas do exercício do poder de polícia administrativo. 

24 (8) TBA – PVI  

Técnico de 
Controle 

Ambiental e 

Diploma de Ensino 
Médio ou Técnico 

Médio e com inscrição 

Exercer o poder de polícia administrativo para o controle de infrações na área 
ambiental e na urbanística, como por exemplo, poluição, ocupação de áreas 

protegidas, danos á flora e à fauna, realização de obras e atividades sem 

24 (8) TBA – PVI 
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Urbanístico no conselho 
profissional. 

licenciamento, descumprimento de posturas municipais, emitir pareceres para 
licenciamento ambiental e/ou urbanístico, dentre outras questões relativas ao 

tema, com poderes para lavrar autos de infração, notificações, lacrar, interditar e 

suspender atividades, dentre outras atividades típicas do exercício do poder de 
polícia administrativo. 

Mestre 
Regional 

Diploma de Ensino 
Médio com registro na 

Capitania dos Portos 

Operar e exercer a administração das embarcações municipais, dentre outras 
atividades atinentes ao cargo. 

13 (8) TBA – PVI 

Guarda Diploma de Ensino 

Médio 

Zelar pela preservação do patrimônio público municipal, tanto móvel quanto 

imóvel, pelas praças e vias públicas, com as atribuições de poder de polícia 
administrativo para a fiscalização de infrações ambientais, de posturas e, de obras 

e trânsito, incluindo a prerrogativa de lavrar autos de infração e notificação, 
apreender equipamentos, lacrar, suspender e interditar atividades, e outras 

atribuições típicas do exercício do poder de polícia. 

97 (8) TBA – PVI 

Técnico em 

Enfermagem (8) 

Técnico Médio em 

enfermagem e 
registro no Conselho 

Regional de 
Enfermagem. (8) 

Auxiliar no atendimento ambulatorial de pacientes, em hospitais, postos de saúde, 

e outros locais assim definidos pela administração, auxiliar nos serviços gerais de 
enfermagem, zelar pela higienização de pacientes, bem como todas as demais 

atividades definidas pelo conselho profissional e normas que regulamentam a 
profissão: (8) 

10 (8) TBA – PVI (8) 

Técnico 

Agrícola (8) 

Técnico Médio Agrícola 

ou Agropecuária, com 
registro no conselho 

profissional. (8) 

Realizar trabalhos técnicos na área agrícola ou agropecuária, realizar manejo de 

vegetação e jardinagem, plantio de mudas e flores, dentre outras atividades 
atinentes ao cargo. (8) 

02 (8) TBA – PVI (8) 

Músico Ensino Médio com 

inscrição na Ordem 
dos Músicos do Brasil 

Trabalhar em projetos musicais e educativos na área de música, atuar na banda 

municipal, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

41 (8) TBA – PVI 

Tratorista Ensino Fundamental 
Completo com 

Carteira Nacional de 
Habilitação 

Operar os tratores da frota municipal, zelar pela manutenção destes 
equipamentos, dentre outras articulações atintes ao cargo. (Redação dada pela Lei 
nº 774, de 01 de julho de 2016) 

11 (8) TBA – PVI 

Produtor 
Gráfico 

  03 (1) 05 (8) TBA – PVI 

Visitador do 

Programa 
Primeira 

Infância 
Melhor -PIM 

  11 (8) TBA – PVI 

 
(1) (Redação dada pela Lei Municipal nº 693, de 13 de maio de 2014.)  
(2) (Redação dada pela Lei Municipal nº 699, de 01 de julho de 2014.) 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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Tabela 5 – CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO ESPECIAL – TES 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Técnico em 
Gestão 

Administrativa 
e Financeira 

Ensino Médio e 
experiência de 5 anos 

em administração de 
Recursos Humanos ou 

Departamento de 
Pessoal. 

Profissional com formação de nível médio, com a atribuição de realizar todos os 
serviços de gestão de recursos humanos, como o controle do departamento de 

pessoal, montagem da folha de pagamento, realizar atividades técnicas de 
contabilidade e finanças, como realizar lançamentos, escriturações, controle de 

rubricas orçamentárias, levantamentos contábeis, serviços de tesouraria, e demais 
atividades atinentes ao cargo. 

08 (8) TES – PVII 

Técnico em 
Edificações 

Técnico Médio com 
habilitação em 

edificações e registro 
no conselho 

profissional. 

Análise de projetos e construções, bem como a execução de trabalhos de desenho 
técnico e artístico aplicado às áreas de engenharia, arquitetura, topografia, 

cartografia, hidrografia, maquinaria, dentre outras atividades, incluindo 
detalhamento de cortes, plantas e fachadas de prédios, mapas, fluxogramas, 

alinhamento, traçados de ruas e estradas, máquinas, equipamentos, mobiliário, 
projeto e construção de edificações, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

03 (8) TES – PVII 

Técnico em 
Informática 

Técnico Médio em 
Informática. 

Curso técnico médio 
em: Informática, 

Processamento de 
Dados, Ciências da 

Computação ou 
Análise de Sistemas, 

reconhecido pelo 
Ministério da 

Educação; ou Ensino 

médio completo 
acrescido de: curso 

técnico ou superior 
(bacharelado/tecnólog

o) em Informática, 
Processamento de 

Dados, Ciências da 

Computação, 

Sistemas para 
Internet, Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas ou outro 

curso superior na área 
de Tecnologia da 

Informação, 
reconhecido pelo 

Ministério da 

Realizar instalação de redes, manutenção de hardwares, reinstalação de sistemas, 
manutenção de periféricos em geral, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

 
Executar atividades na área de tecnologia da informação, visando à manutenção, 

otimização e ampliação (configuração de equipamentos) da rede corporativa de 
informática do Poder Executivo Municipal, através da instalação, monitoramento, 

controle e manutenção do funcionamento de hardwares, softwares e outros 
dispositivos de rede. Disponibilizar as informações técnicas necessárias para que 

os usuários exerçam suas atribuições, viabilizando a estabilidade de comunicação 
entre servidores e estações de trabalho, de forma física (cabeamento) e lógica 

(sistemas), dentre outras atividades atinentes ao cargo. (4) 

10 (3) 16 (8) TES – PVII 
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Educação. (4) 

Técnico em 
Enfermagem (8) 

Técnico Médio em 
enfermagem e 

registro no Conselho 
Regional de 

Enfermagem. (8) 

Auxiliar no atendimento ambulatorial de pacientes, em hospitais, postos de saúde, 
e outros locais assim definidos pela administração, auxiliar nos serviços gerais de 

enfermagem, zelar pela higienização de pacientes, bem como todas as demais 
atividades definidas pelo conselho profissional e normas que regulamentam a 

profissão: (8) 

32 (8) TBA – PVII (8) 

Técnico 

Agrícola (8) 

Técnico Médio Agrícola 

ou Agropecuária, com 
registro no conselho 

profissional. (8) 

Realizar trabalhos técnicos na área agrícola ou agropecuária, realizar manejo de 

vegetação e jardinagem, plantio de mudas e flores, dentre outras atividades 
atinentes ao cargo. (8) 

03 (8) TBA – PVII (8) 

Tradutor e 

Intérprete de 
Libras 

Diploma de Ensino 

Médio; 
Curso de educação 

profissional, curso de 
extensão universitária 

e curso de formação 
continuada 

promovidos por 
instituições de ensino 

superior e instituições 
credenciadas por 

secretarias de 
educação, 

organizações da 
sociedade civil 

representativas da 

comunidade surda 
com certificação e 

validação por 
instituição de ensino 

superior ou secretaria 
de educação. 

 

Ou Curso Superior de 

Tradução e 
Interpretação, com 

habilitação em Libras 
– Língua Portuguesa. 
(9) 

1 - Atuar prioritariamente, interpretando e traduzindo, em Língua Brasileira de 

Sinais - Língua Portuguesa, nas atividades didático-pedagógicas e culturais 
desenvolvidas nas instituições de ensino municipais de forma a viabilizar o acesso 

aos conteúdos curriculares; 2 -Traduzir e interpretar de maneira simultânea a 
Língua Brasileira de Sinais em aulas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos da rede Municipal de Educação; 3 - Traduzir e 
interpretar de maneira simultânea a Língua Brasileira de Sinais em atividades de 

formação de trabalhadores da rede municipal de educação; 4 - Traduzir e 
interpretar de maneira simultânea a Língua Brasileira de Sinais em reuniões e 

outras atividades ligadas a projetos desenvolvidos pelos Poder Público Municipal; 5 
-Traduzir e interpretar de maneira simultânea a Língua Brasileira de Sinais em 

cerimônias, festividades e apresentações do Poder Público Municipal; 6 - Traduzir 
e interpretar de maneira simultânea a Língua Brasileira de Sinais em cerimônias, 

festivais e apresentações realizadas no Município com a presença do Chefe do 
Poder Executivo; 7 - Desenvolver atividades de pesquisa e assessoramento 

relacionadas à tradução, a interpretação, a lingüística, a Língua Brasileira de 
Sinais, a outras línguas de sinais, a Língua Portuguesa como Segunda Língua, a 

Cultura Surda, a Identidade Surda, a Historia da Educação de Surdos; 8 - Atuar 
nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos 

públicos; 9 - Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 
instituições de ensino e repartições públicas; Entre outras atividades atinentes ao 
cargo. (9) 

01 (9) 02 (8) TBA – PVI (9) 

TES – PVII 

 
(3) (Redação dada pela Lei Municipal nº 710, de 22 de agosto de 2014.) 
(4) (Redação dada pela Lei Municipal nº 711, de 22 de agosto de 2014.) 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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(9) (Redação dada pela Lei Municipal nº 679, de 30 de dezembro de 2013.) 
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Tabela 6 – CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERIOR – SUP 
 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Procurador Superior, bacharel em 
direito ou ciências 

jurídicas e sociais, 
com inscrição na 

Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional do 

Rio Grande do Sul 

Representar o Município de São José do Norte, ativa ou passivamente, em 
processos judiciais ou administrativos em que o Município seja parte, emitir 

pareceres em matéria jurídica quando solicitado por qualquer órgão que compõe a 
administração pública municipal, incluindo sobre projetos de Lei e 

regulamentações, constitucionalidade de normas e procedimentos, sobre a 
adequação jurídica de contratos, convênios e procedimentos administrativos, zelar 

pela organização do contencioso administrativo municipal e a procuradoria 
municipal, e outras matérias atinentes ao cargo 

08 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Engenheiro 
Civil 

Superior na área de 
Engenharia Civil, com 

inscrição no Conselho 
Regional de 

Arquitetura do Rio 
Grande do Sul. 

Desenvolver projetos civis de engenharia, inclusive projetos estruturais, 
complementares, de saneamento e pavimentação, analisar projetos de obras e 

edificações que objetivam o licenciamento ambiental e/ou urbanístico, segurança 
do trabalho, executar obras civis, em projetos de urbanização e de habitação 

popular e todas as demais atividades atinentes à profissão, de acordo com as 
definições do conselho profissional e das normas que regulamentam a profissão; 

06 (1) 10 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Engenheiro 
Agrônomo 

Superior na área de 
Engenharia 

Agronômica, com 
inscrição no Conselho 

Regional de 
Arquitetura do Rio 

Grande do Sul. 

Realizar projetos agronômicos e paisagístico, atuar no licenciamento de projetos 
rurais, inclusive no controle e licenciamento ambiental, realizar todas as demais 

atividades atinentes à profissão, de acordo com as definições do conselho 
profissional e das normas que regulamentam a profissão; 

05 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Arquiteto Superior na área de 
arquitetura ou 

arquitetura e 
urbanismo, com 

inscrição no Conselho 
Regional de 

Engenharia e 
Arquitetura do Rio 

Grande do Sul. 

Desenvolver projetos arquitetônicos e complementares, inclusive envolvendo 
projetos tombados ou inventariados pelo patrimônio cultural, analisar projeto de 

obras e edificações que objetivam o licenciamento ambiental e/ou urbanístico, 
atuaram na elaboração de projetos de urbanização e programas de habitação 

popular, realizar projetos paisagísticos, executar obras civis, realizar todas as 
demais atividades atinentes à profissão de acordo com as definições do conselho 

profissional e as normas que regulamentam a profissão; 

05 (1) 08 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Bibliotecário Superior na área de 

Biblioteconomia, 
inscrição no Conselho 

Regional de 
Biblioteconomia. 

Zelar pelo funcionamento das bibliotecas mantidas pelo poder público municipal, 

catalogar e cadastrar o acervo bibliográfico municipal, organizar o sistema de 
informação bibliográfica municipal, todas as demais atividades atinentes à 

profissão, de acordo com o conselho profissional e as regras que regulamentam a 
profissão; 

10 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Médico 
Veterinário 

Superior na área de 
medicina veterinária, 

inscrição no Conselho 
Regional de Medicina 

Veterinária. 

Desenvolver todas as atividades voltadas para o tratamento e controle da saúde 
animal, inclusive controle de zoonoses e extensão rural e vigilância sanitária, 

atuar no controle e licenciamento ambiental, e outras atividades definidas pelo 
conselho profissional e pelas normas que regulamentam a profissão; 

08 SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 
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Biólogo Superior na área de 
Biologia, com inscrição 

no Conselho Regional 

de Biologia do Rio 
Grande do Sul. 

Desenvolver atividades e projetos relacionados à área de biologia, levantamentos 
faunísticos e florísticos, atuar no licenciamento ambiental e nos serviços de 

vigilância à saúde nas matérias relativas à área de biologia, exercer o poder de 

polícia administrativo em matéria ambiental e sanitária quando delegado para tal 
fim, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

06 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Assistente 
Social 

Superior na área de 
assistência social, 

inscrição no Conselho 
Regional de 

Assistência Social. 

Desenvolver pesquisas de campo na área da assistência social, atuar e 
desenvolver projetos objetivando o atendimento de pessoas em situação de risco 

social, avaliar situação econômica de famílias beneficiadas por programas sociais, 
dar suporte técnico aos programas de adoção desenvolvidos no município e à 

atuação do Conselho Tutelar e órgãos de proteção da infância e juventude, de 
auxílio ao idoso, e todas as demais atividades atinentes à profissão, de acordo 

com o conselho profissional e normas que regulamentam o exercício da profissão; 

10 (1) 16 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Contador Superior na área de 

Ciências Contábeis, 
com inscrição no 

Conselho Regional de 
Contabilidade. 

Executar os serviços contábeis e interpretar a legislação referente a contabilidade 

pública e responsabilidade fiscal, elaborar projeto orçamentário, inclusive seus 
anexos legais, relatório de execução orçamentário, escrituração e lançamento de 

informações contábeis do município, controle de empenhos e dotações 
orçamentárias, balancetes estatísticos da contabilidade municipal, e outras 

atividades atinentes ao cargo e função, de acordo com o profissional e normas que 
regulamentam a profissão; 

05 (1) 08 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Jornalista Superior em 
Comunicação e 

Habilitação em 
Jornalismo 

Realizar todas as atividades de comunicação social e oficial do município, como 
divulgação de eventos, de relatórios, de programas e de projetos, de agenda, 

elaborar informativos, organizar eventos, dentre outras atividades atinentes ao 
cargo. 

03 (1) 05 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Analista de 

sistemas 

Superior, Bacharelado 

em análise de 
sistemas 

Desenvolver o plano de tecnologia de informação do município, realizar 

gerenciamento de sistemas, administrar servidor e rede, análise de hardwares e 
softwares, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 

02 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Economista Superior em 
Economia, com 

registro no conselho 
profissional 

Desenvolver projetos de planejamento e desenvolvimento econômico do 
município, inclusive em programas de assessoramento de pequenos 

empreendedores, atuar nos processos de planejamento financeiro e tributário do 
município, atuar em programas de planejamento, fomento e desenvolvimento dos 

sistemas locais de produção, realizar todas as demais atividades atinentes ao 
cargo. 

03 (1) 05 (8) SUP – PVIII -A (8) 

Topógrafo Superior, com 
formação em 

engenharia 
agronômica ou 

engenharia civil, e 
inscrição no conselho 

regional de 
engenharia e 

arquitetura. 

realizar todos os tipos de serviço topográficos, inclusive levantamento plani-
altimétrico, nivelamentos, elaboração de croquis e plantas, e demais atividades 

assim definidas pelo Conselho Profissional e normas que regulamentam a 
profissão; 

03 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Bacharel em 
Turismo 

Superior em 
bacharelado em 

Realizar atividades necessárias ao desenvolvimento do turismo no município, 
como projetos turísticos, eventos, dentre outras atividades atinentes ao cargo.  

02 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 
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Turismo  

Geógrafo Superior com 
bacharelado na área 

de Geografia, e 
inscrição no conselho 

Profissional 

Realizar projetos na área de geografia, atuar no controle e licenciamento 
ambiental, atuar no planejamento e gestão do espaço municipal, realizar todas as 

atividades atinentes ao poder de polícia ambiental, inclusive lavrar autos de 
infração e notificações, atuar em projetos de educação ambiental, dentre outras 

atividades atinentes ao cargo. 

02 SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Geólogo Superior com 

formação na área de 
geologia e inscrição no 

conselho profissional 

Realizar projetos na área de geologia, atuar no controle e licenciamento 

ambiental, atuar no planejamento e gestão do espaço municipal, realizar estudos 
de solo, realizar projetos de projetos de mineração de interesse da administração 

municipal, trabalhar em programas de controle e uso racional da água, exercer 
todas as atividades referentes ao poder de polícia ambiental, inclusive lavrar autos 

de infração e notificação, exercer todas as demais atividades atinentes ao cargo. 

01 SUP – PVIII 

Oceanólogo Superior na área de 

oceanologia e 
inscrição no conselho 

profissional 

Realizar projetos na área de oceanologia, realizar projetos de uso racional das 

praias e recursos pesqueiros, atuar em programas de educação ambiental, 
desenvolver projetos de aqüicultura, atuar no licenciamento e controle ambiental, 

exercendo todas as atividades atinentes ao poder de polícia ambiental, inclusive 
lavrar autos de infração e notificação em matéria ambiental, exercer todas as 

demais atividades atinentes ao cargo. 

02 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Médico Superior na área de 
Medicina, inscrição no 

Conselho Regional de 
Medicina, 

prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva para a população em geral, em 
ambulatórios, escolas, hospitais, dependências de órgãos públicos, e outros locais 

designados pela administração, fazer a inspeção de saúde na população em geral 
e servidores públicos municipais, prestar atendimento de urgência e de saúde da 

família, trabalhar no diagnóstico e profilaxia de doenças, atuar no controle e 
vigilância sanitária, realizar as demais atividades atinentes ao cargo, conforme 

orientação do conselho profissional e dar normas que regulamentam a profissão; 

07 SUP – PVIII 

Médico 

Pediatra 

Superior na área de 

Medicina, inscrição no 
Conselho Regional de 

Medicina, 
especialização ou 

residência em 
pediatria, inscrição no 

Conselho Regional de 

Medicina 

realizar atendimento e orientação pediátrica em hospitais, postos de saúde e 

demais locais designados pela administração municipal, desenvolver as demais 
atividades definidas pela profissão pelo conselho profissional e pelas normas que 

regulamentam o exercício da profissão; 

03 SUP – PVIII 

Médico 
Neurologista 

Superior na área de 
Medicina, com 

especialização ou 
residência em 

neurologia, inscrição 
no Conselho Regional 

de Medicina 

realizar o atendimento neurológico da população em geral, em hospitais e demais 
locais designados pela administração municipal, desenvolver as demais atividades 

atinentes à profissão, de acordo com o conselho profissional e normas que 
regulamentam a profissão; 

01 SUP – PVIII 

Médico 
Psiquiatra 

Superior na área de 
Medicina, com 

realizar o atendimento psiquiátrico da população em geral ministrando, quando 
necessário, os medicamentos para tratamento da saúde mental; atuar em 

01 SUP – PVIII 
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especialização ou 
residência na área de 

psiquiatria, inscrição 

no Conselho Regional 
de Medicina 

programas de prevenção de doenças na área de saúde mental, bem como 
acompanhar o tratamento de pacientes em hospitais, postos de saúde, ou ainda 

residencial e familiar, realizar as demais atividades atinentes ao cargo, conforme 

regulamentação da profissão; 

Ginecologista e 
Obstetra 

Superior na área de 
Medicina, inscrição no 

Conselho Regional de 
Medicina 

Superior na área de Medicina, inscrição no Conselho Regional de Medicina, 03 SUP – PVIII 

Médico do 
Trabalho 

Superior na área de 
Medicina, com 

especialização em 
medicina do trabalho, 

inscrição no Conselho 
Regional de Medicina 

realizar atendimento da população e dos servidores públicos municipais na área de 
saúde do trabalho, incluindo exame de admissão, atuar em programas de 

prevenção de doenças ligadas ao trabalho, atuar no programa municipal de saúde 
do trabalhador, monitorar as situações de risco profissional dentro da estrutura 

administrativa da prefeitura, realizar as demais atividades atinentes ao cargo, de 
acordo com a regulamentação da profissão;  

02 SUP – PVIII 

Psicólogo Superior na área de 
psicologia, inscrição 

no Conselho Regional 
de Psicologia, 

realizar o atendimento psicológico comunitário e individual em escolas, postos de 
saúde, creches, e demais locais designados pela administração. Atuar em 

programas de orientação educacional e profissional. Exercer outras atividades 
correlatas conforme determinação das normas que regulamentam a profissão; 

15 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII -A (8) 

Nutricionista Superior na área de 

Nutrição, inscrição no 
Conselho Regional de 

Nutrição 

atuar nos programas de saúde nutricional e combate a desnutrição no município, 

atuar no atendimento de pessoas com obesidade, realizar atividades de orientação 
nutricional em escolas, creches, postos de saúde, órgãos públicos e associações 

civis, orientar a compra de produtos e o cardápio da merenda escolar, realizar as 
demais atividades atinentes ao cargo conforme regulamentação da profissão; 

06 (1) 10 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Farmacêutico e 
Bioquímico 

Superior na área de 
farmácia e bioquímica, 

inscrição no Conselho 
Regional de Farmácia 

realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos 
farmacêuticos, orientar a aquisição de medicamentos e produtos afins, auxiliar no 

controle ambiental e sanitário, realizar as demais atividades atinentes ao cargo, 
conforme orientação do conselho profissional e das normas que regulamentam a 

profissão; 

03 (8) SUP – PVIII –A (8) 

Odontólogo Superior na área de 

Odontologia, inscrição 
no Conselho Regional 

de Odontologia 

zelar pela saúde bucal da população em geral, executar trabalhos de cirurgia 

buco-facial e realizar odontologia profilática em estabelecimentos de ensino, 
hospitais, postos de saúde, dependências de órgãos públicos, ambulatórios, 

entidades de assistência social conveniadas com o municípios, e outros locais 
designados pela administração, realizar inspeção sanitário-bucal na população em 

geral e no serviço público municipal, realizar trabalhos de restauração dentária, 
inclusive de protética, realizar as demais atividades atinentes ao cargo, conforme 

orientação do conselho profissional e das normas que regulamentam a profissão;  

16 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 

Enfermeiro Superior na área de 

Enfermagem ou 
Enfermagem e 

Obstetrícia, inscrição 

no Conselho Regional 
de Enfermagem 

supervisionar e prestar serviços de enfermagem e/ou enfermagem e obstetrícia 

para a população e, geral, ambulatórios, escolas, creches, hospitais, dependências 
de outros locais designados pela administração municipal, auxiliar na formação 

dos auxiliares neste setor, supervisionar o atendimento médico-hospitalar e 

ambulatorial de pacientes, participar de programas na área de educação sanitária, 
atuar na vigilância sanitária, atuar nos serviços atendimento de urgência, zelar 

20 (1) 32 (8) SUP – PVIII 

SUP – PVIII -A (8) 
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pelo bem estar do paciente, atuar em programas de atendimento pré-natal, fazer 
curativos e demais serviços de atendimento ao paciente, bem como supervisionar 

o trabalho dos auxiliares de enfermagem, outras atividades atinentes ao cargo e a 

profissional, de acordo com o conselho profissional e as normas que 
regulamentam a profissão; 

Administrador   05 (1) 08 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII –A (8) 

Fisioterapeuta   08 (1) 13 (8) SUP – PVIII –A 
SUP – PVIII –A (8) 

Arteterapeuta   03 (8) SUP – PVIII –A (8) 

Controlador 

Interno 

  03 (8) SUP – PVIII –A (8) 

Monitor do 

Programa 

Primeira 
Infância 

Melhor -PIM 

  03 (8) SUP – PVIII -A (8) 

Músico 

Regente 

  02 (8) SUP – PVIII –A (8) 

Pedagogo   16 (8) SUP – PVIII –A (8) 

Turismólogo Superior em 
Tecnologia de Turismo 

Elaborar o planejamento do espaço turístico no Município; analisar e elaborar 
planos para o desenvolvimento do turismo de uma forma consciente, baseando-se 

em fatores sociais, culturais e econômicos presentes na região; coordenar áreas e 
atividades de lazer para o público em geral; planejar e organizar eventos do 

Município; desempenhar demais atividades atinentes ao cargo. 

03 (8) SUP – PVIII 
SUP – PVIII –A (8) 

 
(1) (Redação dada pela Lei Municipal nº 693, de 13 de maio de 2014.) 
(8) (Redação dada pela Lei Municipal nº 730, de 17 de dezembro de 2014.) 
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Tabela 7 – CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERIOR EM TECNOLOGIA – SUP. TECNOL. 
(Inserido pela Lei Municipal nº 753, de 03 de dezembro de 2015.) 

 

CARGO NÍVEL ATRIBUIÇÕES N.º VAGAS ENQUADRAMENTO 

Gestão Pública Superior em Tecnologia em Gestão 

Pública 

Supervisionar, coordenar, direcionar e executar trabalhos sobre 

políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento de projetos nas 
diversas áreas da Administração Pública; Integrar fontes de 

culturas com as oportunidades de desenvolvimento social e 
econômico, mantendo uma relação de ética e confiança com a 

população; Lidar com modelos de gestão inovadores que primem 
pela qualidade nos serviços e no atendimento à população; 

Elaborar projetos que contemplem estratégias eficazes de 
administração, decidindo alternativas e dimensionando riscos para 

otimização de resultados; Conhecer e utilizar teorias contábeis, 
financeiras e orçamentárias de modo a minimizar os riscos 

econômicos e promover o desenvolvimento da região ou entidade 
a qual está ligado; Fornecer laudos Técnicos e pareceres no 

assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; 
Comunicar-se conforme norma padrão, em documentos oficiais e 

específicos; Colaborar no processo de organização, defendendo os 
Direitos Humanos e de Cidadania; Desenvolver a consciência pela 

preservação ambiental e pelo desenvolvimento sustentável, que 
garantam, no mínimo, as mesmas condições atuais às gerações 

futuras; conhecer as premissas legais em que se deve pautar a 
administração pública. 

03 SUP - PVIII 

Gestão de 
Recursos 

Humanos 

Superior em Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos 

Orientar, organizar e executar atividades no planejamento e 
gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como 

recrutamento e seleção, cargos e salários, políticas de motivação 
em níveis individuais de grupo e organizacional, treinamento e 

desenvolvimento organizacional, administração de conflitos, 
implementação de programas de qualidade de vida no trabalho, 

gestão de carreiras e sistemas de informação de Recursos 
Humanos; Aplicar a legislação trabalhista e previdenciária a fim de 

auxiliar em cálculos trabalhistas e assessorar a diretoria e os 

setores em atividade de contratações, negociações e no 
planejamento de recursos humanos e de trabalho. 

03 SUP - PVIII 
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Tabela 8 – CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICOS 20 HORAS – SUP/M 
(Inserido pela Lei Municipal nº 754, de 03 de dezembro de 2015.) 

 

Médico Superior na área de Medicina, 

inscrição no Conselho Regional de 

Medicina 

Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva para a 

população em geral, em ambulatórios, escolas, hospitais, 

dependências de órgãos públicos, e outros locais designados pela 
administração, fazer a inspeção de saúde na população em geral e 

servidores públicos municipais, prestar atendimento de urgência e 
de saúde da família, trabalhar no diagnóstico e profilaxia de 

doenças, atuar no controle e vigilância sanitária, realizar as 
demais atividades atinentes ao cargo, conforme orientação do 

conselho profissional e dar normas que regulamentam a 
profissão; 

11 SUP – PVIII -B 

Médico Auditor Superior na área de Medicina, curso 
de especialização e inscrição no 

Conselho Regional de Medicina 

Auditar os serviços hospitalares, ambulatoriais públicos ou 
privados, procedimentos de alto custo, hemoterapia, órtese-

prótese (prontuários médicos, laudos médicos, fichas clínicas, 
fichas de atendimentos ambulatoriais), de acordo com a legislação 

aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS); verificar “in loco” 
pôr amostragem, a qualidade do atendimento prestado ao usuário 

do sistema; autorizar ou não o internamento hospitalar, verificar o 
preenchimento adequado do laudo médico para a emissão da 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos 
campos, analisar os dados nele contidos, comparar os sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente; executar outras atividades 
profissionais da área correspondente a sua especialidade 

02 SUP – PVIII -B 

Médico 
Cardiologista 

Superior na área de Medicina, com 
especialização ou residência em 

Cardiologia, inscrição no Conselho 
Regional de Medicina. 

Ministrar atendimento médico a portadores de doenças 
cardiovasculares; interpretar eletrocardiogramas, 

fonocardiogramas e vectocardiogramas, radiografias, radioscopias 
do coração e vasos de base e demais exames e atos que digam 

respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a 
cardiologia; realizar estudos e investigações no campo da 

cardiologia; prestar o devido atendimento aos pacientes 
encaminhados por outro especialista; prescrever tratamento 

médico; participar de juntas médicas; participar 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 necessários; executar outras 
tarefas semelhantes. 

 

02 SUP – PVIII -B 

Médico do 

Trabalho 

Superior na área de Medicina, com 

especialização em medicina do 
trabalho, inscrição no Conselho 

Regional de Medicina 

Realizar atendimento da população e dos servidores públicos 

municipais na área de saúde do trabalho, incluindo exame de 
admissão, atuar em programas de prevenção de doenças ligadas 

ao trabalho, atuar no programa municipal de saúde do 

03 SUP – PVIII -B 
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trabalhador, monitorar as situações de risco profissional dentro da 
estrutura administrativa da prefeitura, realizar as demais 

atividades atinentes ao cargo, de acordo com a regulamentação 

da profissão;  

Médico 

Ecografista 

Superior na área de Medicina, com 

especialização em ecografia, inscrição 
no Conselho Regional de Medicina 

Realizar e interpretar exames ecográficos para avaliação e 

diagnóstico de afecções gineco-obstétricos (confirmação ou não 
de gestação, tempo de gestação, posição fetal, tumores de útero 

e anexos), de patologias abdominais, colédoco litíase, massas 
humorais, derrames, hídricos, letiágese renal e outras patologias 

suscetíveis de exames ecográficos; preencher fichas médicas dos 
clientes; prestar o devido atendimento aos pacientes 

encaminhados por outro especialista; participar de juntas 
médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; 

executar outras atividades profissionais da área correspondente a 
sua especialidade. 

 

02 SUP – PVIII -B 

Médico 

Ginecologista e 
Obstetra 

Superior na área de Medicina, 

inscrição no Conselho Regional de 
Medicina 

Realizar atendimento ginecológico em hospitais, postos de saúde 

e outros locais definidos pela administração, desenvolver as 
demais atribuições definidas para a profissão pelo Conselho 

Profissional e pelas normas que regulamentam a profissão; 

05 SUP – PVIII -B 

Médico 

Neurologista 

Superior na área de Medicina, com 

especialização ou residência em 
neurologia, inscrição no Conselho 

Regional de Medicina 

Realizar o atendimento neurológico da população em geral, em 

hospitais e demais locais designados pela administração 
municipal, desenvolver as demais atividades atinentes à profissão, 

de acordo com o conselho profissional e normas que 
regulamentam a profissão; 

02 SUP – PVIII -B 

Médico 

Pediatra 

Superior na área de Medicina, 

inscrição no Conselho Regional de 
Medicina, especialização ou residência 

em pediatria, inscrição no Conselho 
Regional de Medicina 

Realizar atendimento e orientação pediátrica em hospitais, postos 

de saúde e demais locais designados pela administração 
municipal, desenvolver as demais atividades definidas pela 

profissão pelo conselho profissional e pelas normas que 
regulamentam o exercício da profissão; 

05 SUP – PVIII -B 

Médico 
Pneumologista 

Superior na área de Medicina, com 
especialização ou residência em 

Pneumologia, inscrição no Conselho 

Regional de Medicina. 

Realizar atendimento médico pneumológico em hospitais, postos 
de saúde, e demais locais definidos pela Administração Pública 

Municipal; realizar prescrição de medicamentos, indicando 

dosagem e via de administração, bem como cuidados a serem 

observados, para conservar e restabelecer a saúde do paciente; 
efetuar o registro dos pacientes examinados, anotando o 

diagnóstico, tratamento e evoluções da doença, para efetuar 
orientação terapêutica adequada; realizar acompanhamento de 

pacientes em regime de internato e pós-operatório, observando a 
evolução clínica do mesmo; elaborar projetos e programas de 

trabalho em conjunto com outras especialidades médicas e áreas 
afins; realizar programas de integração com a comunidade, 

objetivando participação em campanhas sobre a saúde coletiva, 

02 SUP – PVIII -B 
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vacinação e prevenção de doenças; desenvolver as demais 
atribuições definidas para a profissão pelo Conselho Profissional e 

pelas normas que regulamentam a profissão. 

Médico 
Psiquiatra 

Superior na área de Medicina, com 
especialização ou residência na área 

de psiquiatria, inscrição no Conselho 
Regional de Medicina 

Realizar o atendimento psiquiátrico da população em geral 
ministrando, quando necessário, os medicamentos para 

tratamento da saúde mental; atuar em programas de prevenção 
de doenças na área de saúde mental, bem como acompanhar o 

tratamento de pacientes em hospitais, postos de saúde, ou ainda 
residencial e familiar, realizar as demais atividades atinentes ao 

cargo, conforme regulamentação da profissão; 

02 SUP – PVIII -B 

Médico  

Urologista 

Superior na área de Medicina, com 

especialização ou residência em 
Urologia, inscrição no Conselho 

Regional de Medicina 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos e outras formas de tratamento para as afeções e 
anomalias do sistema urinário, empregando processos adequados 

e instrumentação específica, tratamentos cirúrgicos; executar 
outras atividades profissionais da área correspondente a sua 

especialidade. 

02 SUP – PVIII -B 
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TABELA 1 
TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE 

COEFICIENTES DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DE VENCIMENTOS 
 

CATEGORIA FUNCINAL PADRÃO CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE E 
BÁSICO GERAL – BGR P I 1,00 1,15 1,25 1,35 1,45 

P II 1,20 1,35 1,45 1,55 1,65 
BÁSICO PROFISSIONAL – BPR P III 1,50 1,65 1,75 2,10 2,25 

P IV 1,80 1,95 2,05 2,40 2,60 
AUXILIARES DE ENSINO – AED P V 1,80 1,95 2,05 2,40 2,60 

TÉCNICO BÁSICO – TBA P VI 2,00 2,15 2,40 2,75 3,00 
TÉCNICO ESPECIAL – TES P VII 3,00 3,15 3,40 3,75 4,00 

SUPERIOR – SUP P VIII 4,00 4,15 4,40 4,75 5,00 
 
 

TABELA 2 
ADICIONAL POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO TÍTULO ADCIONAL 

FUNDAMENTAL APERFEIÇOAMENTO 10% 
DIPLOMA ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 20% 

MÉDIO/TÉCNICO APERFEIÇOAMENTO 10% 
SUPERIOR 20% 

SUPERIOR ESPECIALIZAÇÃO 10% 
MESTRADO/DOUTORADO 20% 
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Cargo em Extinção Quadro Novo Cargo Novo 

Enquadramento 
Servente Geral 

CLT P6 
Agente de Serviços Gerais BGR – PI 

Servente Merendeira Geral Servente Merendeira BGR – PI 
Operário Geral Agente de Serviços Gerais BGR – PI 
Tratorista Geral Tratorista BGR – PII 
Marinheiro de 
Máquinas 

Artífice Marinheiro de Máquinas BPR – PIII 

Marinheiro de Convés Artífice Marinheiro de Convés BPR – PIII 
Atendente de Creche Artífice Auxiliar de Educação Infantil AED – PV 
Carpinteiro Artífice Carpinteiro BPR – PIII 
Calceteiro Artífice Calceteiro BPR – PIII 
Eletricista Artífice Eletricista BPR – PIII 
Instalador Hidráulico Artífice Bombeiro Hidráulico BPR – PIII 
Pedreiro Artífice Pedreiro BPR – PIII 
Pintor Artífice Pintor BPR – PIII 
Soldador Artífice Soldador BPR – PIII 
Auxiliar de Pedreiro CLT P2 Agente de Serviços Gerais BGR – PI 
Motorista Artífice Motorista  BPR – PIV 
Motorista Transporte 
Escolar 

Artífice Motorista Transporte Escolar AED – PV 

Auxiliar de Topógrafo Geral Agente de Serviços Gerais BGR – PI 
Viveirista Geral Agente de Serviços Gerais BGR – PI 
Mecânico Artífice Mecânico de Máquinas 

Pesadas ou Mecânico de 
Veículos, de acordo com a 
função. 

BPR – PIII  

Soldador Artífice Soldador BPR – PIII 
Chapeador Artífice Chapeador BPR – PIII 
Auxiliar de Biblioteca Administrativo Agente Administrativo TBA – PV 
Secretário de Escola Administrativo Secretário de Escola AED – PV 
Fiscal de Obras Administrativo Técnico de Controle 

Ambiental e Urbanístico 
TBA – PVI 

Fiscal de Tributos Administrativo Técnico de Controle 
Tributário 

TBA – PVI 

Escriturário Administrativo Agente Administrativo TBA – PVI 
Protocolista Administrativo Agente Administrativo TBA – PVI 
Agente 
Administrativo 

Administrativo Agente Administrativo TBA – PVI 

Oficial Administrativo Técnico Básico Agente Administrativo TBA – PVI 
Tesoureiro Administrativo Técnico de Gestão 

Administrativa e Financeira 
TES – PVII 

Técnico em 
Contabilidade 

Administrativo Técnico em Gestão 
Administrativa e Financeira 

TES – PVII 

Telefonista Administrativo Agente Administrativo TBA – PVI 
Guarda Técnico Básico Guarda Municipal TBA – PVI 
Músico Técnico Básico Músico TBA - PVI 
Operador de 
Máquinas e 

Técnico Básico Operador de Máquinas e 
Equipamentos 

TBA – PVI 
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Equipamentos 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

Técnico Básico Operador de Máquinas 
Pesadas 

TBA – PVI 

Operador de 
Computador 

Técnico Básico Técnico em Gestão 
Administrativa e Financeira 

TES – PVII 

Operador de 
Computador 

Técnico Médio Técnico em Gestão 
Administrativa e Financeira 

TES – PVII 

Locutor Técnico Básico Agente Administrativo TBA – PVI 
Dentista Sem 

classificação 
Odontólogo SUP – PVIII 

Bibliotecário Técnico 
Superior 

Bibliotecário SUP – PVIII  

 


