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EMENDA Nº 001/2022 

Ao Projeto de Lei nº 005/2022 de autoria do Poder Executivo

Art. 1º Altere-se o artigo 2º do Projeto de Lei nº 005/2022, que passa a
vigorar a seguinte redação:

Art. 2º Cria-se o Cargo de Assessor de Tecnologia da Informação no
Anexo  II  -  Quadro  de  Cargos  em  Comissão  e  Funções  Gratificadas  da  Lei
nº 1.037/2008 - Plano de Carreira dos Servidores Municipais com as seguintes
especificações da categoria funcional:

 

“CARGO  EM  COMISSÃO/FG:  ASSESSOR  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO.

PADRAO DE VENCIMENTO: CC/FG-5

ATRIBUIÇÕES:

Descrição  Sintética:  assessorar  a  comunicação  através  de  redes,  hardwares,
softwares, aplicativos e bancos de dados entre os usuários; otimizar os processos
e procedimentos que envolvem a área de tecnologia da informação; administrar a
infraestrutura física, lógica e de bancos dados.

Descrição Analítica: assessorar o órgão de Tecnologia da Informação; administrar
os fluxos de bancos de dados e as comunicações entre os usuários internos e
externos e suas relações; reger a relação entre os sistemas de assessoramentos
públicos  e  privados  e  aplicativos;  propor  projetos  e  soluções  na  área  de  TI;
montar Termos de Referências, Solicitações de Compras e Orçamentos; avaliar e
implantar hardwares compatíveis com os fluxos de dados; integrar os sistemas de
redes e softwares; implantar, gerenciar e atualizar os processamentos de dados,
as políticas da Lei Geral de Proteção de Dados e acesso à informação de acordo
com  as  legislações  pertinentes;  emitir  relatórios  e  responder  aos  usuários;
comandar,  controlar  e  executar  as  atividades  de  suportes,  manutenções  e
configurações das redes, servidores e estações; gerir tarefas inerentes a área de
atuação.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário  de  trabalho:  20  (vinte)  horas  semanais,  podendo  ser  convocado  por
ocasiões especiais.

Especial:  o exercício  do cargo poderá exigir  a  prestação de serviços  à  noite,
sábados, domingos e feriados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 18 anos.
Instrução: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação

LOTAÇAO: No órgão de Tecnologia da Informação. ”

Glorinha, 16 de fevereiro de 2022.

EVERALDO DIAS RAUPP
Vereador do Progressistas 

JUSTIFICATIVA

� Justificativas da Tribuna.
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