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LEI COMPLEMENTAR Nº 570, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Dá nova redação aos arts. 10 e 13 e ao Anexo I, 
da Lei Complementar nº 409, de 27 de março
de 2012, que define o sistema de classificação
de  cargos  de  provimento  efetivo  da
Administração  Direta  do  Poder  Executivo
Municipal, estabelece plano de pagamento e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei

Complementar.

Art. 1º  O art. 10 da Lei Complementar nº 409, de 27 de março de 2012, alterado pelas
Leis Complementares nº 456, de 25 de abril de 2014, nº 489, de 31 de julho de 2015, n° 528,
de 30 de março de 2017, e n° 565, de 02 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
 

“Art. 10.  São criados, no Quadro de Provimento Efetivo do Município de Caxias do
Sul, os seguintes cargos:
 

Nível 1

DENOMINAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE

Atendente 1.1.1.1 80

Auxiliar de Infraestrutura 1.1.2.1 170

Agente de Infraestrutura 1.1.3.2 90

Motorista 1.1.4.2 95

Operador de Máquinas 1.1.5.2 60
 

Nível 2

DENOMINAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE

Agente Administrativo 1.2.1.3 210

Auxiliar de Regulação 1.2.2.3 55

Auxiliar de Saúde Bucal 1.2.3.3 60

Eletricista 1.2.4.3 25

Guarda Civil Municipal 1.2.5.3 100

Mecânico 1.2.6.3 22

Secretário de Escola 1.2.7.3 95
 

Nível 3

DENOMINAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE
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Fiscal de Trânsito e Transportes 1.3.1.4 30

Fiscal Municipal 1.3.2.4 60

Instrutor de Libras 1.3.3.4 6

Técnico Agrícola 1.3.4.4 9

Técnico em Enfermagem 1.3.5.4 150

Técnico em Análises Clínicas 1.3.6.4 14

Técnico em Agrimensura 1.3.7.4 09

Técnico em Contabilidade 1.3.8.4 30 

Técnico em Informática 1.3.9.4 14

Técnico em Radiologia 1.3.10.3 9

Técnico em Segurança do Trabalho 1.3.11.4 6
 

Nível 4

DENOMINAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE

Administrador 1.4.1.6 1

Agente Tributário 1.4.2.6 15

Analista de Sistemas 1.4.3.6 8

Arquiteto 1.4.4.6 14

Assistente Social 1.4.5.4 35

Bibliotecário 1.4.6.6 3

Biólogo 1.4.7.6 6

Contador 1.4.8.6 14

Economista 1.4.9.6 3

Enfermeiro 1.4.10.4 45

Engenheiro 1.4.11.6 35

Farmacêutico Bioquímico 1.4.12.4 9

Fisioterapeuta 1.4.13.4 8

Fonoaudiólogo 1.4.14.4 10

Geólogo 1.4.15.6 5

Médico Veterinário 1.4.16.6 8

Nutricionista 1.4.17.4 12

Odontólogo 1.4.18.4 29

Procurador 1.4.19.6 12

Programador 1.4.20.6 3

Psicólogo 1.4.21.4 15

Técnico Superior em Cultura, Esporte
e Lazer

1.4.22.6 12

Arquivista 1.4.23.6 2

Tradutor e Intérprete de Libras 1.4.24.4 3
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Turismólogo 1.4.25.6 2
 

Nível 5

DENOMINAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE

Médico 1.5.1.5 280

Médico  Estratégia  da  Saúde  da
Família

1.5.2.7 10

(NR)”
 

Art.  2º  O art.  13 da  Lei  Complementar  nº  409,  de  2012,  passa  a  vigorar  com a
seguinte redação:
 

“Art. 13.  Os padrões, a seguir fixados, constituem a base do Plano de Pagamento:
 

PADRÃO DE VENCIMENTO VALOR

Padrão 01 R$ 1.561,95

Padrão 02 R$ 2.186,73

Padrão 03 R$ 2.811,52

Padrão 04 R$ 3.436,32

Padrão 05 R$ 3.592,51

Padrão 06 R$ 7.028,82

Padrão 07 R$ 11.975,03
(NR)”

 
Art. 3°  Dá nova redação ao Anexo I da Lei Complementar nº 409, de 2012, que passa

a vigorar com a seguinte redação em anexo.
 

Art. 4º  Esta Lei Complementar integra a Lei nº 8.210, de 10 de outubro de 2017, no
que couber.
 

Art. 5º  As despesas decorrentes da aprovação da presente Lei Complementar correrão
à conta das dotações orçamentárias específicas já existentes.
 

Art. 6º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 31 de outubro de 2018; 143º da Colonização e 128º da Emancipação política.

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.
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ANEXO I

CARGOS - NÍVEL 1

 CARGO: Atendente
 
CÓDIGO: 1.1.1.1
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  e  auxiliar  em  atividades  administrativas  e  de
atendimento/apoio aos usuários dos serviços públicos, de acordo com as necessidades do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
 
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino fundamental  completo.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Auxiliar de Infraestrutura
 
CÓDIGO: 1.1.2.1
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  auxiliar  em trabalhos gerais  a nível de infraestrutura,  sob
supervisão, na área de manutenção, execução de obras e serviços gerais, realizar trabalhos
que necessitem esforço físico, e executar serviços de apoio ao atendimento e prestação de
serviços em geral, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: 
 
a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b) uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
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Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino fundamental  completo.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Agente de Infraestrutura
 
CÓDIGO: 1.1.3.2
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  e  auxiliar  nas  atividades  de  infraestrutura,  na
manutenção da  frota,  execução de  obras  e  serviços,  de acordo com as  necessidades  do
Município, e das áreas de conhecimento e atuação definidos em edital do Concurso Público.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b) uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino fundamental completo.
 
LOTAÇÃO:em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 
 
CARGO: Motorista
 
CÓDIGO: 1.1.4.2
 
SÍNTESE DOS DEVERES: dirigir automóveis, caminhões e outros  veículos automotores,
cuidar de sua manutenção e conservação, carregar e descarregar materiais,  de acordo com
as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino fundamental  completo;
· Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior; 
·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Operador de Máquinas
 
CÓDIGO: 1.1.5.2
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  operar  máquinas  rodoviárias  e  tratores,  cuidar  de  sua
manutenção e conservação, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino fundamental  completo;
· Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria C ou superior;
·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
 
LOTAÇÃO: em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
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CARGOS - NÍVEL 2
 

CARGO: Agente Administrativo
 
CÓDIGO: 1.2.1.3
 
SÍNTESE DOS DEVERES executar trabalhos na área administrativa, efetuar controle de
materiais, interpretar e aplicar legislações e normas administrativas, e executar tarefas afins,
de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino médio completo.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Auxiliar de Regulação
 
CÓDIGO: 1.2.2.3
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar atividades auxiliares de atendimento e acolhimento
dos usuários dos serviços de saúde, bem como atividades administrativas pertinentes a área,
de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo.
 
LOTAÇÃO:  em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
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CARGO: Auxiliar de Saúde Bucal
 
CÓDIGO: 1.2.3.3
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  executar atividades auxiliares de prevenção, higiene e saúde
bucal,  bem  como  atividades  administrativas  pertinentes  a  área,  de  acordo  com  as
necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo.
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Eletricista
 
CÓDIGO:  1.2.4.3
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  planejar  e  executar  serviços  de  manutenção,  operação,
instalação,  medição  e  teste,  de  sistemas  e  componentes  eletroeletrônicos,  elaborando
documentação  técnica  e  executando  tarefas  afins,  de  acordo  com  as  necessidades  do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado;
c)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
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· Curso específico em eletricidade, com carga horária mínima de 300 (trezentas) horas;
·Curso básico de NR-10. 
 
LOTAÇÃO:em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
   

CARGO: Guarda Civil Municipal
 
CÓDIGO: 1.2.5.3
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  atividades  de  proteção  dos  bens,  serviços  e
instalações públicas, colaborar com os demais serviços de fiscalização municipal, além de
outras atividades que poderão ser estendidas através de lei ou convênio, e executar tarefas
afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
·Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria AB ou superior;
·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
· Idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
· Aptidão plena.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços de segurança.
 

CARGO: Mecânico
 
CÓDIGO: 1.2.6.3
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  reparos  e  manutenção  de  máquinas,  veículos  e
equipamentos, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
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a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)  uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso específico em mecânica, com carga horária mínima de 300 (trezentas) horas;
· Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior;
· Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 
 
CARGO: Secretário de Escola
 
CÓDIGO: 1.2.7.3
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos administrativos em órgãos ou unidades de
ensino, que envolvam atendimento ao público, emissão e guarda de documentação oficial
escolar, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo.
 
LOTAÇÃO:em unidades de ensino.
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CARGOS - NÍVEL 3
  
CARGO: Fiscal de Trânsito e Transportes
 
CÓDIGO: 1.3.1.4
 
SÍNTESE DOS  DEVERES:  executar  tarefas  de  fiscalização  referente  à  aplicação  da
legislação de trânsito e transportes, inclusive com caráter educativo, e executar tarefas afins,
de acordo com as necessidades do Município.  
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria AB ou superior;
·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos;
· Aptidão plena.
 
LOTAÇÃO: em unidades de trânsito e transportes.
 

CARGO: Fiscal Municipal
 
CÓDIGO: 1.3.2.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  executar tarefas de fiscalização com observância as normas
contidas na legislação em vigor, e executar  tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino médio completo;
· Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria B ou superior;
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·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos;
· Aptidão plena.
 
LOTAÇÃO:em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Instrutor de Libras
 
CÓDIGO: 1.3.3.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  planejar e desenvolver o ensino e aprendizagem da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso de formação de instrutor de libras, promovido por órgão competente.
 
LOTAÇÃO:  em unidades de ensino.
 

CARGO: Técnico Agrícola
 
CÓDIGO: 1.3.4.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  serviços  de  assistência,  orientação  técnica  e
fiscalização, que visem o fomento e defesa da produção animal e vegetal, e executar tarefas
afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso de técnico agrícola; 
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão;
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· Carteira Nacional de Habilitação -  CNH categoria B;
· Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Técnico em Enfermagem
 
CÓDIGO: 1.3.5.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:executar atividades de nível técnico na área de enfermagem,
assistindo ao enfermeiro no planejamento, orientação e execução de atividades na área da
saúde,  e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo; 
· Curso de Técnico em Enfermagem;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Técnico em Análises Clínicas
 
CÓDIGO: 1.3.6.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  coletar  e  preparar  material  biológico,  e  exercer  demais
atividades auxiliares em laboratório de análises clínicas, além de executar tarefas afins, de
acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
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sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso técnico específico para o exercício do cargo; 
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Técnico em Agrimensura
 
CÓDIGO: 1.3.7.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES: projetar e executar medições, demarcações e levantamentos
topográficos,  atuar  como perito  em vistorias  e  arbitramentos  relativos  a  agrimensura,  e
executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
·Curso de técnico em agrimensura ou similar,
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão;
· Carteira Nacional de Habilitação -  CNH categoria B;
·Comprovante de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, e comprovação de não ter
cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a nomeação, com pontuação igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
 
LOTAÇÃO: em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Técnico em Contabilidade
 
CÓDIGO: 1.3.8.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  planejar,  supervisionar,  coordenar,  orientar,  assessorar  e
executar atividades relativas à classificação orçamentária e contábil da receita e despesa do
Município,  efetuar  o  controle  patrimonial,  e  executar  tarefas  afins,  de  acordo  com  as
necessidades do Município.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
·Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso de Técnico em Contabilidade;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 
 
CARGO: Técnico em Informática
 
CÓDIGO: 1.3.9.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  Executar  serviços  de  suporte  para  os  usuários,
implementação, instalação e manutenção de sistemas operacionais, software e equipamentos
de informática, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado;
c) uso obrigatório de  equipamentos de proteção fornecidos  pelo Município,  quando em
serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso técnico de informática a nível médio ou pós-médio, com carga horária mínima de
1.000 (mil) horas.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Técnico em Radiologia
 
CÓDIGO: 1.3.10.3
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SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  serviços  que  envolvam  técnicas  radiológicas  e
radioterápicas,  e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo; 
· Curso de Técnico em Radiologia;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho
 
CÓDIGO: 1.3.11.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  elaborar, implementar e fiscalizar projetos e ações relativas
ao cumprimento da legislação de segurança e medicina do trabalho, e executar tarefas afins,
de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino médio completo;
· Curso de Técnico em Segurança do Trabalho;
· Registro no Ministério do Trabalho. 
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
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CARGOS - NÍVEL 4
 

CARGO: Administrador
 
CÓDIGO: 1.4.1.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: planejar, organizar, controlar, assessorar e executar atividades
nas áreas de gestão do trabalho, patrimônio, materiais e financeira, e executar tarefas afins,
de acordo com as necessidades do Município. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras:  o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino  superior  completo  em  Administração,  podendo  ser  exigida  comprovação  de
determinada habilitação no edital do concurso;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Agente Tributário
 
CÓDIGO: 1.4.2.6
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  executar  a  fiscalização,  planejamento,  programação,
supervisão, coordenação, orientação e controle das atividades no âmbito da competência
tributária municipal, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino  superior  completo  em  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas,  Direito  e
Administração.
 
LOTAÇÃO:  em unidades administrativas que atuam na área tributária.
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CARGO: Analista de Sistemas
 
CÓDIGO: 1.4.3.6
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  analisar,  projetar,  implementar,  implantar  e  manter  os
sistemas de informática, treinar usuários na utilização destes, e executar tarefas afins, de
acordo com as necessidades do Município. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, à noite, 
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino superior completo em Bacharel em Informática, Ciências da Computação, Análise
de Sistemas, Processamento de Dados ou equivalente.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Arquiteto 
 
CÓDIGO: 1.4.4.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas
as suas etapas, fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade
financeira, econômica e ambiental de obras e projetos,  e executar tarefas afins, de acordo
com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino  superior  completo  em  Arquitetura  e  Urbanismo,  ou  equivalente  relizado  em
instituição brasileira oficialmente reconhecida;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
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CARGO: Assistente Social  
 
CÓDIGO: 1.4.5.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES: elaborar, coordenar e executar programas e projetos no âmbito
de atuação do serviço social, nas diferentes políticas públicas, e executar tarefas afins, de
acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em  Serviço Social;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Bibliotecário
 
CÓDIGO: 1.4.6.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: classificar, catalogar, organizar, conservar e divulgar o acervo
de  bibliotecas  e  centros  de  documentação,  e  executar  tarefas  afins,  de  acordo  com as
necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino superior  completo  em Biblioteconomia,  ou  equivalente  realizado em instituição
brasileira oficialmente reconhecida;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Biólogo  
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CÓDIGO: 1.4.7.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: formular e elaborar estudos, projetos ou pesquisas científicas
básicas e aplicadas nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se
relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, realizar análises
clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas, e executar tarefas afins, de acordo com as
necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de
Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com
habilitação em Biologia, realizado em instituição brasileira oficialmente reconhecida;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:  em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
 

CARGO: Contador
 
CÓDIGO: 1.4.8.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar, controlar e executar a gestão econômica financeira e
patrimonial,  realizar  auditorias,  além  de  outras  atividades  inerentes  à  área  de  ciências
contábeis, executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Ciências Contábeis;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Economista
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CÓDIGO: 1.4.9.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: analisar, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica
de mercado, participar do planejamento estratégico, avaliar políticas de impacto econômico-
financeiro, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40(quarenta)  horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão,  à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino superior completo em Ciências Econômicas;
·Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 
  
CARGO: Enfermeiro  
 
CÓDIGO: 1.4.10.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  prestar  assistência  aos  pacientes,  realizando  consultas  de
enfermagem  e  procedimentos  de  maior  complexidade,  prescrevendo  ações,  coordenar
serviços  de  enfermagem e  implantar  procedimentos  para  a  promoção  da  saúde  junto  à
comunidade, além de executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado;
c)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Enfermagem;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Engenheiro
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CÓDIGO: 1.4.11.6
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  projetar,  supervisionar,  implantar,  gerenciar,  fiscalizar  e
executar  trabalhos  técnicos  de  engenharia  nas  diversas  áreas  de  atuação  profissional,  e
executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta)  horas semanais; 
· Outras:
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado;
c) uso  obrigatório  de equipamentos  de  proteção fornecidos  pelo  Município,  quando em
serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino  superior  completo  em  Engenharia,  com  formação  nas  áreas  de  formação
especificadas no edital do concurso público;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão. 
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Farmacêutico Bioquímico 
 
CÓDIGO: 1.4.12.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção,
dispensação,  controle,  armazenamento,  distribuição  de  produtos  farmacêuticos,  realizar
análises clínicas, bioquímicas, imunológicas, bacteriológicas, micológicas, parasitológicas,
citológicas,  hematológicas,  virológicas,  toxicológicas,  fisioquímicas,  biológicas,
microbiológicas, bromatológicas, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais;
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão,  à noite, sábados,
domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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· Ensino superior completo em  Farmácia e especialização em Análises Clínicas;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão. 
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Fisioterapeuta  
 
CÓDIGO: 1.4.13.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES: desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde
geral, avaliar condições funcionais dos pacientes, e aplicar técnicas fisioterapêuticas para
prevenção, readaptação e recuperação de pacientes, e executar tarefas afins, de acordo com
as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Fisioterapia;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Fonoaudiólogo 
 
CÓDIGO: 1.4.14.4
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  utilizando  protocolos  e  procedimentos  específicos  de
fonoaudiologia,  atender,  orientar  e  tratar  pacientes  para  prevenção,  habilitação  e
reabilitação,  e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte)  horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Fonoaudiologia;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde, assistência
e educação.
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CARGO: Geólogo
 
CÓDIGO: 1.4.15.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  analisar,  planejar,  executar  e  controlar  trabalhos  técnicos,
topográficos  e  geodésicos,  elaborar  diagnósticos,  pesquisas  e  apresentar  propostas  de
planejamento físico/ambiental, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta)  horas semanais; 
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Geologia;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão. 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 
CARGO: Médico Veterinário 
 
CÓDIGO: 1.4.16.6
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  praticar  clínica  médica  veterinária  em  todas  as  suas
especialidades, planejar e executar programas de defesa sanitária, preservação ambiental,
proteção, desenvolvimento e fiscalização relativo à área veterinária, zootécnica e de saúde
pública, exercer defesa sanitária animal, elaborar laudos, pareceres e atestados, e executar
tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
·Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado;
c)uso  obrigatório  de  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo  Município,  quando  em
serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Medicina Veterinária;

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul          LC 570/2018                       Pág.25 de 31

· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Nutricionista 
 
CÓDIGO: 1.4.17.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  planejar, administrar e executar serviços e/ou programas de
nutrição e  alimentação, efetuar controle  higiênico-sanitário,   e executar tarefas afins,  de
acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais;
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Nutrição, ou equivalente realizado em instituição brasileira
oficialmente reconhecida;
·Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Odontólogo 
 
CÓDIGO: 1.4.18.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar procedimentos odontológicos envolvendo
diagnóstico,  tratamento  buco-dental,  cirurgia,  odontologia  preventiva,  interpretação  de
exames de laboratório, radiografias, bem como participar de programas de saúde pública,  e
executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
· Outras: 
a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso  obrigatório  de  equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo  Município,  quando  em
serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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· Ensino superior  completo em Odontologia,  podendo ser exigidas outras titulações,  de
acordo com o edital do Concurso;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:  em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 

CARGO: Procurador
 
CÓDIGO: 1.4.19.6
 
SÍNTESE  DOS  DEVERES:  representar  a  administração  pública  na  esfera  judicial  e
extrajudicial,  prestar  consultoria  e  assessoria  jurídica,  exercer  o  controle  interno  da
legalidade dos atos da administração, zelar pelo patrimônio e interesse público,  integrar
comissões  e  conselhos,   e  executar  tarefas  afins,  de  acordo  com  as  necessidades  do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Direito;
· Registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
 
LOTAÇÃO:  em unidades administrativas que prestam serviços na área jurídica.
 

CARGO: Programador
 
CÓDIGO: 1.4.20.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES: desenvolver, codificar, testar, implementar e manter softwares
utilizando metodologias, linguagens e ferramentas de desenvolvimento com base em dados
fornecidos por equipe de análise, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão,  à noite,
sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em  Bacharel em Informática, Ciências da Computação, Análise
de Sistemas, Processamento de Dados ou equivalente. 
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LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Psicólogo
 
CÓDIGO: 1.4.21.4
 
SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar atividades utilizando métodos e técnicas
psicológicas aplicadas às áreas escolar, clínica, organizacional, comunitária e assistencial,  e
executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
· Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à
noite, sábados, domingos e feriados.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Psicologia;
· Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO:em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
 

CARGO: Técnico Superior em Cultura, Esporte e Lazer
 
CÓDIGO: 1.4.22.6
 
SÍNTESE DOS DEVERES:  planejar e executar projetos, oficinas e ações educativas de
cultura,  esporte  e  lazer,  e  executar  tarefas  afins,  de  acordo  com  as  necessidades  do
Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
·Horário: 40 (quarenta)  horas semanais;
· Outras: 
a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 
b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
·Ensino superior completo em Museologia, História, Artes Cênicas, Artes Visuais, Música,
Dança, Educação Física, conforme especificado no edital do concurso público;
·Registro no respectivo Conselho Regional da profissão, de acordo com a exigência prevista
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no edital do Concurso.
 
LOTAÇÃO: em unidades que prestam serviços na área de cultura, esporte e lazer.
  

CARGO: Arquivista

CÓDIGO: 1.4.23.6

SÍNTESE  DOS  DEVERES: planejar,  organizar,  orientar,  executar  e  acompanhar  os
processos documentais e informativos dos serviços arquivísticos, e executar tarefas afins, de
acordo com as necessidades do Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: 

a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, 
sábados, domingos e feriados;

b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde 
que habilitado;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Ensino superior completo em Arquivologia; 
Registro no Ministério do Trabalho.

LOTAÇÃO: Em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes 
ao cargo.

CARGO: Tradutor e Intérprete de Libras

CÓDIGO: 1.4.24.4 

SÍNTESE DOS DEVERES: traduzir e interpretar a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
para  a  língua  portuguesa  e  vice-versa,  nas  modalidades  falada,  sinalizada  e  escrita,  e
executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 20 (vinte) horas semanais; 
Outras: 

a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, 
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sábados, domingos e feriados; 

b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que 
habilitado. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Ensino superior  completo em Bacharel em Letras/Libras  com habilitação em tradução e
interpretação de libras ou; Ensino superior completo e Prolibras (certificação de proficiência
na  tradução  e  interpretação  da  libras-português-libras)  ou;  Ensino  superior  completo  e
Capacitação de Tradutor / Intérprete de Libras com no mínimo 300 horas.

LOTAÇÃO: Em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo. 

CARGO: Turismólogo

CÓDIGO: 1.4.25.6

SÍNTESE DOS DEVERES: elaborar,  planejar,  executar e orientar  estudos,  pesquisas e
projetos  ligados  ao  turismo,  objetivando  o  desenvolvimento  econômico  e  social  do
Município e na região, bem como executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: 

a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, 
sábados, domingos e feriados; 

b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde 
que habilitado;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Ensino superior completo em Bacharel em Turismo; 

LOTAÇÃO: Em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes
ao cargo.
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CARGOS  - NÍVEL 5
 
CARGO: Médico 
 
CÓDIGO: 1.5.1.5
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar  consultas,  atender  e  tratar  pacientes,  implementar 
ações  de prevenção de  doenças  e  promoção da saúde tanto  individuais  como coletivas,
efetuar perícias, auditorias e inspeções médicas, executar tarefas afins, de acordo com as
necessidades do Município.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Horário: 12 (doze) horas semanais; 
· Outras: 

a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados;
b)uso obrigatório equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em serviço.
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
· Ensino superior completo em Medicina, podendo ser exigidas outras titulações, de acordo
com o edital do Concurso;
·Registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
 
LOTAÇÃO: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
 
  
CARGO: Médico Estratégia da Saúde da Família

CÓDIGO: 1.5.2.7

SÍNTESE DOS DEVERES: realizar  consultas,  atender  e  tratar  pacientes,  implementar
ações  de prevenção de  doenças  e  promoção da saúde tanto  individuais  como coletivas,
realizar  as  atribuições  comuns  a  todos  os  membros  das  equipes  que  atuam na  Atenção
Básica, executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
Outras: 

a)o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite,
sábados, domingos e feriados; 

b)no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado; 
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c)uso obrigatório equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em serviço.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Ensino superior completo em Medicina, 
Registro  no  respectivo  Conselho  Regional  da  profissão  em  Medicina  de  Família  e
Comunidade.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Unidade Básica de Saúde. 
(NR).”
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